BOLETIM
TÉCNICO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Clear (verniz incolor), bi componente de base
aquosa. Sem componentes orgânicos voláteis.

RECOMENDAÇÕES
A superfície deve estar lisa, limpa e seca. O produto é indicado para uso interno. Caso a superfície seja porosa, ela deve ser selada com tintas
de boa qualidade (acrílica Premium semi-brilho). Superfícies porosas sem este acabamento
irão diminuir o rendimento do produto e ocasionar problemas graves de qualidade. Evite a
aplicação em dias chuvosos, temperatura
abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC e umidade
relativa do ar superior a 85%.

APLICAÇÃO
Conforme manual de instruções, entregue
junto com o produto, ou disponível no site:
www.eurekapaint.com/pagina/aplicacao.html

INFORMAÇÕES
RENDIMENTO

ACABAMENTO

VALIDADE

COR

SECAGEM

ATÉ 5m²

BRILHO

2 ANOS

TRANSPARENTE

SECAGEM AO TOQUE:
3 horas
SECAGEM ENTRE DEMÃOS:
30 minutos

FISPQ: Solicite em suporte@eurekapaint.com

CURA TOTAL:
7 dias

UTILIZAÇÃO
É possível utilizar canetas de quadro branco, canetas de giz líquido e giz de cera para escrever na
parede. Para apagar utilize uma flanela ou apagador. Para facilitar a limpeza recomendamos o uso
do limpador Eureka Cleaner Eco, um produto ecológicamente correto que possui aditivos especiais
para proteger a superfície.

FALE CONOSCO:
sac@eurekapaint.com | Fone: (51) 3181 0519

DURABILIDADE

A durabilidade da tinta Eureka vai variar de acordo
com a frequência de uso, substrato em que ela foi
aplicada e com os materiais de escrita utilizados. A
vida útil do produto é dividida em 3 fases:
1ª FASE: As escritas são removidas com facilidade
sem deixar qualquer mancha;
2ª FASE: É necessário começar a utilizar o limpador Cleaner Eco e poderão aparecer pequenas
manchas removidas com um pouco mais de
esforço;
3ª FASE: Poderão surgir manchas “fantasmas”
claramente visíveis e permanentes.

MANUTENÇÃO
A manutenção e restauração da superfície é feita facilmente. É necessário apenas lixar a
superfície e reaplicar a Eureka Paint. Conte com o apoio da nossa equipe técnica para esclarecer o passo a passo.

Limitação de Responsabilidade: Quaisquer recomendações, informações,
assistências ou serviços fornecidos pela Brados Ind. E Comércio sobre seus
produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé,
acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme
limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2017

FALE CONOSCO:
suporte@eurekapaint.com
Fone: (51) 3181 0519
www.eurekapaint.com

UTILIZAÇÃO

