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PROTEÇÃO LIMPEZA MANUTENÇÃO LUBRIFICAÇÃO PINTURA



Spray de zinco para galvanização a frio. Alto teor 
de zinco 98%. 

Forma uma camada metálica de grande re-
sistência, prolongando a proteção anticorrosiva.

Resistência excecional às condições climatéri-
cas mais adversas inclusive ambientes salinos. 
Pode ser pintado. Elevado poder de fixação 
sobre o metal.

Pode ser utilizado como primário ou como 
acabamento final ,assegurando em ambas as 
situações  uma proteção eficaz contra a 
oxidação.

Ideal para retoques, acabamentos, reparações 
de superfícies galvanizadas, soldadas, cortadas 
ou perfuradas.

Z 721
SPRAY ZINCO 98%
• Extrato de zinco com elevado grau de pureza
• Secagem rápida
• Anticorrosivo
• Galvanização a frio

AS 450
SPRAY ANTIADERENTE SOLDADURA
• Sem solventes
• Não inflamável
• Sem silicone

Proteção total durante a soldadura.

Evita a aderência de salpicos de solda sem 
afectar a qualidade da soldadura.

Protege os bicos, maçaricos, tochas, alicates e 
porta-eléctrodos. 

Permite a oxidação, galvanização ou anodi-
zação sem necessidade de operações espe-
ciais de limpeza.

Antiaderente para selantes e pinturas. 

Não contém silicone podendo ser utilizado sem 
restrições no setor automóvel. 

Limpa-se facilmente.

Indicado para todos os tipos de soldadura.

Spray de galvanização a frio, com elevado
teor de zinco, ideal para uma proteção duradou-
ra contra a corrosão da generalidade dos metais. 
Pode ser aplicado sobre pontos de soldadura, 
admite pintura e resiste a temperaturas até 
500ºC. 
A sua aplicação evita a propagação da corrosão 
proveniente de áreas não protegidas. Reparação 
de superfícies danificadas. Reparação e pro-
teção de áreas danificadas por soldadura, 
maquinação ou corte. Proteção em áreas de sol-
dadura por pontos. Revestimento de instalações 
expostas à água e condições climatéricas. 
Primário de superfícies metálicas para posterior 
pintura. Proteção de carroçarias. Proteção anti-
corrosiva na generalidade dos metais.

Em conformidade com as normas DIN 53167 e 
em combinação com DIN 50021:
boa resistência a ambientes salinos ,

400 horas/80 my em teste de pulverização
de sal < 0,5mm;
DIN 53151 (Cross Cut Test) : Gt 0-1

ZA 728
SPRAY DE ZINCO ESCURO
• ESCURO
• Secagem rápida

ZA 574
SPRAY DE ZINCO CLARO
• BRILHANTE
• Secagem rápida

Spray de galvanização a frio, composto por 
uma mistura de alumínio e zinco. Permite obter 
uma proteção duradoura das superfícies me-
tálicas contra as intempéries e corrosão.

Excelente aderência a superfícies como o ferro 
e metais não ferrosos.

Ideal para regalvanização e reparação de peças 
danificadas por soldadura, maquinação ou 
corte. Pode ser utilizado como acabamento. 
Forte capacidade de aderência à generalidade 
dos metais.

Indicado para proteção e reparação de superfí-
cies metálicas, condutas de ar condicionado, 
ventilação, aquecimento, canalização e cen-
trais elétricas, estruturas metálicas, gradea-
mentos, portões, vigas de aço, portas e janelas 
metálicas, etc.

Resistente a 200ºC.

Previne a corrosão em materiais ferrosos.

Ideal para utilização como primário antes de
pintar a superfície. Pode ser aplicado direta-
mente sobre a ferrugem. 

Resistente à corrosão, à temperatura (140ºC
por curtos períodos), humidade e alguns 
agentes químicos.

Produto extremamente versátil com um
campo alargado de aplicações.

PS 134
PRIMÁRIO ANTIFERRUGEM
• Previne a Corrosão

PW 697
CERA DE PROTEÇÃO
• Proteção de peças e cavidades
• Impermeável

Forma uma  película impermeável pre-
venindo a formação de ferrugem. 

Após a secagem, forma uma película prote-
tora viscosa.

Ideal para tratamento prévio e proteção de
superfícies ou peças metálicas.

Aplicações no sector automóvel, máquinas 
industriais e agrícolas, utensílios de jardi-
nagem.

Forte aderência e secagem rápida.

Tom acastanhado.

Resistente à água salgada e a temperaturas
elevadas (+100°C)

PROTEÇÃO
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Forte poder de refrigeração, biodegradável.

Pode ser utilizado sobre a generalidade dos 
metais. 

Prolonga o tempo de vida útil das ferramen-
tas.

Permite uma maquinação mais rápida.

Isento de óleos minerais.

Excelente aderência.

Elevada resistência a altas temperaturas.

CO 507
ÓLEO DE CORTE
• Proteção
• Refrigeração e redução do atrito

LD 317
DETETOR DE FUGAS DE GÁS
• Detetor de todo o tipo de fugas
• Não inflamável

Em conformidade com a norma 
DIN30657. 

Deteção imediata de vazamentos em 
condutas, gasodutos, conexões, uniões 
de soldadura, ligações pressurizadas. 

Indicado para detetar fugas em 
mangueiras e tubagens, pneus, câmaras 
de ar, material desportivo ou de 
campismo, brinquedos insufláveis, etc.

Não é inflamável, nem corrosivo, nem 
tóxico. 
Inofensivo para a pele e para o meio 
ambiente. 
Não constitui perigo por contacto com 
gás.

Testes de acordo com DVGW. 
Gás propulsor: CO2.
Não indicado para condutas de oxigénio.

Eficácia imediata. Utilizável sobre qualquer
tipo de correias.

Particularmente recomendado para o setor
automóvel ou para máquinas em funciona-
mento no exterior ou em locais húmidos.

Prolonga a duração das correias de venti-
ladores.

Excelente aderência sobre tecido, lona, PVC,
couro e borracha.

Resistente à água salgada.

Previne a aderência de sujidade e pó.

VB 377
SPRAY DE CORREIAS
• Reduz desgaste
• Facilita o deslizamento
• Reduz o atrito

AS 470
SPRAY COLA DE CONTACTO
• Multiúsos
• Colagem imediata

Indicado para papel, cartão, madeira, 
folheados, cortiça, couro, têxteis, poli-
estireno, borracha, plástico, espumas,
etc.

Múltiplas aplicações em automóveis, 
bricolage, modelismo e decoração. 

Limpo, rápido e fácil de utilizar. 

Válvula 360°.

Gás propulsor:
DME (Dimetil éter).

Hidrófugo. Repelente de humidade. 

Ideal para a manutenção de instalações elé-
tricas.

Protege contra a oxidação e sulfuretos.

Limpa e protege contra água e humidade.

Reduz as falhas de perdas de corrente, for-
necendo um fluxo regular de eletricidade.

Facilita o arranque e rendimento de motores.

Indicado para todo o tipo de contactos elétri-
cos.

CS 280
LUBRIFICANTE DE CONTACTOS ELÉTRICOS
• Com adição de óleo lubrificante

MS 557
SPRAY DE ARRANQUE
• Ajuda no arranque de motores pouco utilizados.

Particularmente indicado para máquinas
e equipamentos com pouca utilização.

Faz arrancar de imediato motores a 
gasolina ou diesel.

Ideal para máquinas de jardinagem, 
máquinas agrícolas, carros antigos, 
motos, etc.

Limpa e previne a formação de gelo no
carburador.

MANUTENÇÃO
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LIMPEZA

Poderoso agente de limpeza 
desengordurante à base de 
acetona. 

Elimina os vestígios de pintu-
ra fresca, cola, resinas, 
óleos, gordura. 

Elimina manchas difíceis em 
vestuário, estofos, tecidos.

Limpeza de peças de mo-
tores, molas, rolamentos, 
guias.

Atenção: Agressivo para 
juntas, pinturas, plásticos e 
borracha.

É recomendado um teste 
prévio, em local não visível.

UC 541
LIMPADOR UNIVERSAL
• Forte poder de limpeza
• Desengordurante
• Eficácia imediata

Especialmente formulado para 
limpeza de aço inox. Mantém 
as superfícies brilhantes du-
rante longos períodos. 
Secagem rápida, sem formação 
de auréola tipo “arco-íris”. 
Previne a oxidação.
Forma uma película de pro-
teção permanente. Não agres-
sivo. Não risca. Isento de sili-
cone.
Para usar em corrimões, 
gradeamentos, mobiliário, 
exaustores, chaminés e diver-
sos equipamentos em inox.

Igualmente recomendado para 
superfícies metálicas em geral, 
lacados, cromados, alumínio, 
cerâmica e vidro.

Excelentes resultados no res-
tauro de caixilharia de PVC.

SC 510
LIMPA INOX E METAIS

• Eficaz na limpeza de 
   superfícies metálicas
• Remove manchas de 
   sujidade e gordura

FC 508
ESPUMA DE LIMPEZA
• Espuma de limpeza ativa
• Altamente eficaz e de ação imediata.

Espuma de limpeza multi-
úsos. 

Remove os vestígios de gor-
dura, alcatrão, nicotina. 

Elimina marcas provocadas 
por dedadas e insetos, bem 
como resíduos de gordura.

Limpa facilmente vidros, es-
pelhos, tecidos, plásticos e 
cromados.

Reaviva o aspecto dos plásti-
cos velhos ou usados.

Limpeza de equipamentos 
desportivos:capacetes, pran-
chas de surf , equipamento 
de ski.

Não agressivo para a pele.

LA 508
LIMPEZA DE ALCATIFAS
• Espuma de limpeza
• Não descolora
• Remove a sujidade entranhada

Spray de limpeza em espuma 
especialmente indicado para al-
catifas, tapetes, carpetes e 
outras superfícies têxteis.
Ação eficaz sobre nódoas e man-
chas difíceis sem danificar ou 
descolorar. Não forma auréola 
na superfície onde foi aplicado.
Remove facilmente gordura, 
óleo, alcatrão e sujidade entra-
nhada.
A aplicação sobre tecidos mais 
delicados deve ser previamente 
testada, numa zona escondida, 
para garantir a compatibilidade 
entre o produto e a superfície a 
limpar. 
Promove uma limpeza profunda, 
sem provocar o encharcamento
da carpete, possibilitando uma 
secagem rápida, sem produzir 
odores desagradáveis que cos-
tumam verificar-se nas lavagens 
pelos métodos tradicionais.

Inofensivo para a pele. Impede 
a aderência à pele de resíduos 
de óleos, massas lubrificantes, 
tintas, lama, gordura, alcatrão, 
resinas, cola, soventes, 
gasolina,etc.

Confere uma camada de pro-
teção à pele que impede
a penetração de sujidade.

Não deixa vestígios nas peças 
manuseadas.

Elimina-se facilmente, após
lavagem das mãos, sem deixar 
vestígios. Isento de silicone. 
Não gorduroso.

Aplica-se através de uma sim-
ples vaporização sobre a pele.
Proteção eficaz da pele até à 
sua lavagem com água e 
sabão.

HC 589
LUVA INVISÍVEL
• Inofensivo para a pele
• Protege contra a sujidade das mãos 
   durante o trabalho

Perfume de limão. Limpa e
reaviva as cores de mate-
riais sintéticos tais como 
eletrodomésticos, caixilhos 
de PVC, mobiliário de 
jardim, para-choques dos
automóveis.

Protege eficazmente mate-
riais sintéticos, borrachas 
prevenindo o envelheci-
mento e descoloração.

Limpa e protege o habi-
táculo de viaturas. Repe-
lente do pó. Eficácia dura-
doura.

Forma uma camada prote-
tora invisível e antiestática.

Contém silicone.

Elimina as fugas de cor-
rente / perda de voltagem.

Elimina a oxidação e 
sulfuretos dos contactos 
elétricos, fusíveis e 
ligações de cabos.

Protege contra a humi-
dade e corrosão.

Não gorduroso.

PC 780
LIMPADOR DE PLÁSTICOS
• Reaviva o aspeto dos plásticos e 
  outros materiais sintéticos
• Abrilhantador

EC 467

• Limpeza de contactos, mecanismos 
  e circuitos eletricos

BC 530
LIMPEZA DE TRAVÕES
•Limpa e desengordura rapidamente
•Não corrosivo 

Sem acetona. 

Limpeza rápida e profunda de 
todo o sistema de travagem. 

Remove todos os vestígios de 
lubrificantes endurecidos. 

Pode ser utilizado na limpeza 
de correntes. Penetra em pro-
fundidade. Não deixa resíduos. 
Não corrosivo. Não ataca plás-
ticos nem borrachas.

Elimina os resíduos de 
vedantes em tubos de 
escape, motores, tubos 
de exaustores. 

Remove selantes endure-
cidos. Dissolve resíduos 
de colas (anaeróbicas, 
cianoacrilatos,..).

Remove facilmente vestí-
gios de pinturas, lacados, 
verniz, óleos, resinas, 
gordura, alcatrão, lubrifi-
cantes.

Aplicável sobre metais, 
madeira, cerâmica, vidro, 
etc.

PG 118
SPRAY DECAPANTE
• Gel removedor de tinta, gordura, etc.
• Ajuda a remover selantes curados.

AI 123
SPRAY DE AR COMPRIMIDO
• Isento de humidade
• Isento de solventes
• Não inflamável

Gás propulsor não inflamável.

Remove o pó acumulado em 
teclados de computadores, ven-
tiladores, eletrodomésticos, 
aparelhos de hi-fi, ferramentas 
elétricas, furos e cavidades, 
componentes electrónicos, reló-
gios, máquinas fotográficas e 
peças de máquinas diversas.

Ideal para trabalhos no exterior
onde não existe um compressor 
disponível.

Pode ser utilizado em todos os
locais sem restrições.

4TECTANE® is a registered trademark of Den Braven Sealants

Caixa: 12Un | Palete: 1008Un. Caixa: 12Un | Palete: 1008Un. Caixa: 12Un | Palete: 1008Un. Caixa: 12Un | Palete: 1008Un.

Caixa: 12Un | Palete: 1008Un. Caixa: 12Un | Palete: 1008Un. Caixa: 12Un | Palete: 1008Un. Caixa: 12Un | Palete: 1008Un.

Caixa: 12Un | Palete: 1008Un. Caixa: 12Un | Palete: 1008Un.

LIMPEZA DE CONTACTOS 
ELÉTRICOS



LUBRIFICAÇÃO

Spray lubrificante e inibidor 
de ferrugem com elevado 
poder desincrustante.

Resolve de forma rápida os 
problemas associados à 
produção, manutenção e 
reparação de equipamentos.

Penetra profundamente em 
locais de difícil acesso. Evita
o reaparecimento da ferru-
gem nas áreas tratadas.

Ideal para desatarraxar 
porcas e parafusos oxidados 
e ligações e uniões corroídas.

Lubrifica e protege contra a 
corrosão.

PO 496
DESBLOQUEADOR MoS2
• Antiferrugem
• Desbloqueador
• Contém Bissulfueto Molibdênio

Massa lubrificante de alta 
performance com PTFE / 
Teflon® adequada para a lu-
brificação de rolamentos e 
uniões na indústria, trans-
portes, máquinas agrícolas e 
construção bem como em 
veículos motorizados. Devido 
à adição de Teflon® (PTFE) 
permite reduzir o atrito entre 
peças fixas e superfícies 
deslizantes, poupando ener-
gia e reduzindo o desgaste. 
Assegura excelentes perfo-
mances mesmo em contacto 
com água, sem deixar re-
síduos.
Resiste a temperaturas com-
preendidas entre -30° C e 
160ºC. Não se destina ao uso 
alimentar.

GP 175
LUBRIFICANTE MASSA PTFE
• Multiúsos
• Transparente
• Lubrificante seco

ML 438
MULTI LUBE 6 EM 1
• Isento de gáses inflamáveis (CO2 apenas)
• Isento de silicone (não atrai poeira)
• Não danifica as colagens/vedações

Desbloqueia mecanismos 
metálicos, peças enferruja-
das, bloqueadas ou sujas.

Repele e desloca a humidade
protegendo os mecanismos,
contactos elétricos, sistemas
de ignição.

Protege contra a ferrugem e 
corrosão.

Lubrifica todo o tipo de 
mecanismos.

Elimina ruídos em mecanis-
mos.

Limpa e protege todo o tipo
de superfícies sem danificar.

SL 527
SPRAY SILICONE
• Deixa uma película pouco
   visível e não pegajosa

Forma uma película desli-
zante transparente com 
alto teor de silicone. Indi-
cado para utilização em 
corrediças, dobradiças, 
claraboias, cintos de segu-
rança de automóveis, etc.

Excelente como agente 
desmoldante na indústria 
de moldes. 

Mantém os elementos de 
borracha em bom estado 
evitando que se tornem 
frágeis, congelem ou 
colem a outras superfícies.

Aplicações sobre plástico, 
madeira, borracha e metal.

Resistente à humidade

Lubrificante duradouro para 
elementos sujeitos a cargas 
elevadas. Lubrificação de 
rolamentos, fusos, eixos, 
correntes, engrenagens, 
dobradiças, guias, au-
tomóveis, construções me-
tálicas. 
Reduz o desgaste e os 
custos de manutenção. Lu-
brifica peças móveis e su-
perfícies deslizantes. 
Protege contra a corrosão 
de metais. 
Agente desmoldante e de 
conservação. Prolongada 
resistência à humidade e 
água salgada. 

Resistente a temperaturas 
compreendidas entre -30°C 
e + 120°C.

WG 171
MASSA LUBRIFICANTE DE LÍTIO 
• Massa consistente
• Alto poder lubrificante

Gel lubrificante utilizável 
em todas as aplicações 
onde as massas e lubrifi-
cantes tradicionais não 
são adequados. 

Indicado para corrediças, 
portas e gavetas, tapetes 
transportadores, eleva-
dores, monta cargas, 
portas e janelas desli-
zantes. 

Não gorduroso. Penetra 
em profundidade. Anti- 
estático, hidrófugo e re-
pelente de pó. 

Resistente a temperatu-
ras compreendidas entre 
-50°C e +210°C.

TG 565
LUBRIFICANTE TIXOTRÓPICO
• Incolor
• Não escorre

Lubrificante de altas tem-
peraturas, isento de 
partículas metálicas, in-
dicado para lubrificação e
proteção de travões ABS, 
porcas e parafusos de 
rodas de automóveis e 
outros mecanismos de 
aperto sujeitos a altas 
temperaturas. 
Reduz o ranger e outros 
ruídos perturbadores, 
causados pelos travões 
sem afetar os sensores 
ABS. Indicado para recu-
peradores de calor.
Resistente à água quente 
ou fria, generalidade dos 
ácidos e alcalinos. Não 
nocivo nem tóxico. 
Efeito repelente do pó. 
Não aplicar sobre os 
discos dos travões.

KS 155
ALTAS TEMPERATURAS
• Resistente - 40ºC a +1400ºC
• Lubrificante cerâmico

PS 602
LUBRIFICANTE TEFLON PTFE
• Não gorduroso
• Incolor
• Não deixa resíduos

Lubrificante incolor dura-
douro. Previne a formação 
de manchas e aderência 
de partículas indesejáveis 
sobre trabalhos de carpin-
taria. 
Elimina o atrito, ruídos e 
diminui o desgaste. 
Lubrificante para os 
setores elétrico, mecâni-
co, têxtil e para as indús-
trias transformadoras de 
plásticos e papel. 
Agente de separação de 
metais, borracha, plástico, 
etc. Sem gordura. À prova 
de água e de formação de 
pó. 

Resiste a temperaturas 
compreendidas entre
-50ºC e +260ºC.

Transparente, hidrófugo. 
Não escorre. 

Lubrifica as partes internas 
e externas de correntes, 
rolamentos de esferas ou 
agulhas, O-rings, cabos, 
anéis, juntas. 

Aderência reforçada para 
utilização em correntes de 
alta rotação (ex: motos). 

Protege contra a corrosão. 

Resistente a temperaturas 
compreendidas entre -40°C 
e +200°C.

CP 380
MASSA PARA CORRENTES
• Excelente aderência
• Massa lubrificante de longa duração

CP 389
MASSA DE COBRE
• Resistente - 30ºC a +1100ºC
• Cor Cobre

Elevado teor de cobre. 

Tratamento preventivo para 
juntas em papel ou em cortiça. 

Proteção contra o bloqueio e 
corrosão de escapes, motores, 
sistemas de travagem ou 
qualquer outro  tipo de compo-
nentes sujeitos a altas e 
baixas temperaturas. 

Excelente aderência. Efeito 
duradouro.

SL 289
LUBRIFICANTE FECHADURAS
• Penetra em zonas inacessíveis
• Lubrificante extremamente fluido

Lubrifica, desbloqueia, 
limpa e protege todo o tipo 
de fechaduras. 

Também indicado para 
dobradiças. 

Devido à sua fluidez pene-
tra profundamente nas 
cavidades.

Ação rápida e  efeito pro-
longado.

VS 486
SPRAY DE VASELINA
• Penetra em zonas de difícil acesso
• Incolor
• Antiaderente

Lubrificante fino translúci-
do. 

Lubrificação duradoura de 
calhas de estores, porta-
das, rolamentos e outros 
mecanismos visíveis. Indi-
cado para  setor  au-
tomóvel, velocípedes, mo-
tociclos, ferramentas, uso 
doméstico.

Proteção antiaderente 
para pistolas de espuma 
de poliuretano. 

Pouco visível, tixotrópico, 
forte aderência.

5 TECTANE® is a registered trademark of Den Braven Sealants

Caixa: 12Un | Palete: 1008Un. Caixa: 12Un | Palete: 1008Un. Caixa: 12Un | Palete: 1008Un. Caixa: 12Un | Palete: 1008Un.

Caixa: 12Un | Palete: 1008Un. Caixa: 12Un | Palete: 1008Un. Caixa: 12Un | Palete: 1008Un.
Caixa: 12Un | Palete: 1008Un.

Caixa: 12Un | Palete: 1008Un. Caixa: 12Un | Palete: 1008Un. Caixa: 12Un | Palete: 1008Un. Caixa: 12Un | Palete: 1008Un.



PINTURA

RAL 9005 RAL 9010 Transparente

VERSÃO 
BRILHANTE

RAL 9005 RAL 9010 Transparente

VERSÃO 
OPACO

SPRAY DE PINTURA
SPRAY SUPERCOLOR

QUAL É A
SUA COR?

Possibilidade de produção de 
qualquer cor RAL personalizada 

para encomendas mínimas 
de 600 unidades por cor.

• 35 CORES DISPONÍVEIS
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PINTURA

EFEITO FLUORESCENTE
PINTURA FLUORESCENTE 
• Alta resistência
• Efeito luminoso
• Alto poder de cobertura

Pintura 100% acrílica de nova 
geração com efeito fluores-
cente. 

Contém um alto teor de pig-
mentos fluorescentes que con-
ferem um efeito radiante sobre 
as superfícies pintadas. 

Resistente aos raios UV. 
Grande poder de cobertura. 
Secagem rápida. Indicado para 
utilização sobre metal, madei-
ra, cartão, pedra, PVC, vidro, 
ladrilhos e maioria dos plásti-
cos. Outras cores disponíveis 
por encomenda

Cores disponíveis:

METALIZADOS
PINTURA METALIZADA
• Pigmentos metálicos brilhantes
• Resistente aos raios UV 
   e envelhecimento
• Tinta de nova geração
• Excelente cobertura

Excelente acabamento  
metalizado sobre superfí-
cies de madeira, metal, 
vidro, cartão, plástico, 
pedra e PVC. 

Elevada resistência aos 
raios UV e ao envelheci-
mento.

Cores disponíveis:

SPRAY INOX
EFEITO AÇO INOX
• Pintura decorativa e/ou protetora
• Alto brilho
• Não escorre
• Resistente a temperaturas até 150ºC

• Resistente a temperaturas
   até 150ºC

Spray para pintura e pro-
teção, com elevado poder de 
cobertura. 

Composto por resinas e pig-
mentos especiais que con-
ferem uma elevada resistên-
cia e brilho às superfícies a 
tratar.

Indicado para pintar / retocar 
metal, madeira, pedra, 
barro, vários plásticos, etc.

Cor:

RADIADORES
PINTURA ESPECIAL 

Tinta à base de resinas es-
peciais para pintura, 
reparação e manutenção 
de radiadores.

Não estala quando exposta 
a alta temperatura e 
possui excelente aderên-
cia à generalidade das su-
perfícies. 

Resistente até 150ºC.

Cores disponíveis:

ALTAS TEMPERATURAS
TINTA RESISTENTE ATÉ 800ºC

• Ideal para aplicação sobre metal
• Resiste até 800ºC

Spray de alta qualidade resistente a altas tem-
peraturas, para tratamento de superfícies metáli-
cas expostas a temperaturas até 800ºC. 
Secagem rápida mesmo com baixas temperatu-
ras. Depois de curado e após a exposição a altas 
temperaturas, mantém um aspeto uniforme, sem 
efeito auréola (tipo arco-irís). Indicado para uso 
industrial (tubos de escape, discos de travões, 
estufas, fornos) e também para uso doméstico 
(caldeiras, salamandras, recuperadores de calor, 
aquecedores, exaustores, etc.). Seca facilmente 
sem necessidade de exposição ao calor.

Cores disponíveis:

EFEITO ESPECIAL
PINTURA EFEITO ESPECIAL

• Alto brilho
• Contém partículas metálicas brilhantes

Spray de pintura de nova geração com 
alto poder de cobertura. Secagem 
rápida. Não escorre. Composto por 
resina acrílica e pigmentos metálicos 
que conferem um elevado brilho às su-
perfícies pintadas. 

Excelente resistência às intempéries e 
ao envelhecimento.

Indicado para utilização sobre metal, 
madeira, cartão, pedra, PVC, vidro, 
ladrilhos e maioria dos plásticos.

Cores disponíveis:

METAIS POLIDOS
EFEITO ESPELHADO / INOX POLIDO

• Efeito Espelho / Cromado
• Imitação perfeita do inox polido

Spray de pintura para todo o tipo 
de metais polidos. 

Pintura com acabamento impres-
sionante com efeito  espelho / 
cromado. 

Excelente poder de cobertura. 

Secagem rápida. 

Não escorre.

Cor:
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TL 272
TIRA LINHAS

• Marcações de Pavimentos
• Superfícies asfálticas e em cimento

Pintura especial para marcar 
pavimentos. 

Secagem rápida.

Elevado poder de cobertura. 
Indicado para aplicações sobre 
madeira, metal, cimento, asfal-
to, pedra, terra, etc.. 

Resistente ao desgaste, humi-
dade, luz solar, agentes quími-
cos, etc. 

Embalagem equipada com vál-
vula especial que facilita a apli-
cação sobre o pavimento.

Spray de sinalização/marcação 
fluorescente para quaisquer su-
perfícies. 

Marcações em florestas, vias ro-
doviárias, construção em geral, 
construções metálicas,etc.. 

Pode ser aplicado sobre madei-
ra, metal, pedra, betão, terra, 
etc.. 

Aplicável em qualquer posição 
(360º). 

Não descolora. 

Resistente à humidade, agentes 
químicos e condições climatéri-
cas.

Cores disponíveis:

MP 272
MARCAÇÕES GENÉRICAS

• Permite marcações em paredes, 
   pavimentos, tetos e coberturas

Cores disponíveis:

7 TECTANE® is a registered trademark of Den Braven Sealants
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