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DESCRIÇÃO 
 
Pintura betuminosa para a proteção de metais contra a corrosão. 
 
 
UTILIZAÇÃO 
 

 PAINT PF 4 protege as superfícies metálicas contra a corrosão; 

 PAINT PF 4 é usado como um revestimento para tanques, barris, peças de máquinas, 
construções de aço e superfícies de navios; 

 PAINT PF 4 também pode ser usado como proteção de superfícies internas de 
departamento de carga de navios. 

 
 
PROPRIEDADES 
 

 Pode ser aplicado a frio; 

 Boa proteção de superfícies metálicas contra a corrosão; 

 Para o revestimento de tanques, barris, peças de máquinas, construções de aço e 
superfícies de envio; 

 A boa aderência;  

 Pronto para uso; 

 Fácil de aplicar com pincel ou pistola sem ar; 

 Dá proteção temporária excelente contra a ferrugem; 

 Dá, após secagem, uma superfície razoavelmente dura, mas não pegajosa, com uma 
excelente resistência contra danos; 

 Fácil aderência em madeira, concreto, cimento em camadas, meta, etc…  

 PAINT PF 4 é, após evaporação do solvente, inodoro e insípido e não tóxico 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Densidade a 25 ° C ............................................. .................................... : + / - 0,94  
Viscosidade a 40 ° C - mm2 /s .......................................... ...................... : 155-180  
Ponto de inflamação (ponto de ignição dos vapores de solventes) ......... : + / - 43 ° C 
 
 
 



PAINT PF 4 

 

 

 

 

 JB  EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA 

Rua do Progresso Nr. 46 R/C Dto – Tires 

2785-004 S. DOMINGOS DE RANA – PORTUGAL 

Tel: (351) 21 4442551 - (351) 21 4446963  Fax: (351) 21 4440727 

www.jb-equip.com  info@jb-equip.com 
 

APLICAÇÃO 
 

1. Preparação da superfície: 
 

 A superfície deve estar livre de humidade, óleos e gorduras e sem de ferrugem;  

 As superfícies metálicas devem ser decapadas, desenferrujadas com ácido, ou pelo 
menos cuidadosamente limpos com escova de aço; 

 Quando utilizado num telhado, a superfície deve estar sem poeiras, partículas soltas 
telhados e ardósia. 

 
2. Utilização de PAINT PF 4 

 

 Consumo de 100 - 150 g/m2; 

 Espessura da camada é de cerca de 0,04 milímetros; 

 Recomendado um tempo de secagem de cerca de 2 horas; 

 A capacidade de dissolução será nula, ao aplicar várias camadas, uma logo após a outra; 

 PAINT PF 4 não contêm óleos. Quando usado num navio velho, em ferrugem, em 
resíduos de alcatrão de carvão e outros materiais entre rebites, não vai ser absorvido; 

 Pode ser diluído por meio de terebintina. 
 
CONSUMO:  
 
100-150 g/m2  
 
 
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS E MANCHAS: 

 
Terebintina 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
PAINT PF 4 contém um solvente volátil, inflamável. Não é permitido fogo aberto nas 
proximidades. Ao aplicar, ventilar bem. 
 
 
EMBALAGENS:  
 
Tambores de 177 kg ou a granel. 


