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Grafftex Tinta Alta Temperatura 400 mL 

 

Descrição: Tinta Aerosol elaborada com produtos de alta qualidade, indicada e aprovada para uso em 

superfícies metálicas externas de alta temperatura de até 600º, escapamentos de motocicletas e carros, 

lareiras. No caso de ser aplicada seguindo as instruções corretamente, a Tinta Spray garante uma boa 

cobertura, com alto rendimento e excelente secagem. 

 

 

 

 

  

Cor: Característica 

Estado Físico: Líquido / Premido  

Odor: Característico 

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50º 

pH: N.A 

Temperaturas específicas: Não estocar acima de 50º                                                                                                                                                            

Ponto de Fulgor: Não Aplicável 

Solubilidade: Insolúvel em água 

Taxa de Evaporação: Não Aplicável 

Densidade: 0,87 à 0,94 g/m³  

Viscosidade: 20” à 40” CF nº 03 

Pressão Interna: 40 á 60   Psi à 50ºC 

Taxa de Liberação: 60 à 100 g/minuto 
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Garantia da Qualidade 

Informações técnicas 
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Deve-se limpar bem e lixar ( se necessário) a parte a ser aplicada, retirando impurezas (pó, 

ceras, gorduras, óleos etc.) e resíduos existentes. Aplicação, agite bem a lata antes de usar, 

faça um pequeno teste do aplicador, pressionado a válvula algumas vezes em qualquer 

superfície, verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância de 10 à 20 cm da superficie, 

utilizando-se de movimentos uniformes e cruzados, cobrindo a área desejada. 

Para melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares de 5 a 10 minutos. 

ATENÇÃO: Após a aplicação da tinta alta temperatura, deve-se submeter o substrato a 250ºC 

de temperatura por 1 hora, com este procedimento a superfície terá uma resistência de até 

600ºC. 

Embalagem: Tubo de Folha de Flanders, 57 x 206mm, com verniz interno e acabamento 

externo sobre esmalte. 

Rendimento aproximado: 1,0 m²  à 1,4 m² por demão, aplicação recomendada 2 à 3 demão. 

Secagem: Entre demãos: 5 à 10 minutos; ao toque: 20 minutos; manuseio: 1 hora e total: após 

24 horas. 

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50ºC). Nestas 

condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da 

sua data de fabricação. 

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e 

entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). 

Permaneçam atentos aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução , instruções 

de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem. 

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência 

prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de 

nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue: 42-3252-

1705. Em caso de emergência, consulte o Disk Intoxicação 0800-722-6001. 

 

 

 

 

Dados de aplicação 
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