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A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes
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CÓDIGO DE PRODUTO
02648

FAMÍLIA
produto especial

PREPARADO DE FARINHA 
DE CORTIÇA PARA 
PROCESSO DE FUNDIÇÃO 
POR GRAVIDADE PARA 
PINTURA DE MOLDES

FARINHA DE CORTIÇA
     PROPRIEDADES: 

Massa  acastanhada

     USO RECOMENDADO: 

P r o c e s s d e f u n d i ç ã o p o r 
gravidade para pintura de 
moldes.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Vazar o Balde com 1,420 Kg de 
preparado de Farinha de Cortiça , 
num Depósito do Misturador.
- Adicionar 15 litros de Água 
Destilada.
- Ligar o Agitador
- Adicionar 7,5 dl de Silicato de 
Sódio
- Deixar Funcionar o Agitador 
durante ± 20 min,  para que a 
mistura fique homogénea.
- Desligar o Agitador
- Deixar a Tinta repousar 24 horas 
antes de a utilizar.

Utilização Tinta:
- Medir 10 ml de Ácido Sulfúrico (95 - 
97%) na Proveta, e vazar para 
dentro de um recipiente seco de 4,5 

As informações contidas neste 
catálogo são baseadas na nossa 
experiência, não substituem, no 
entanto, ensaios preliminares que 
deverão sempre ser feitos, uma vez 
que as condições de aplicação dos 
produtos estão fora do nosso 
controlo. A CIMAI apenas se 
responsabiliza pela manutenção 
das características dos produtos de 
acordo com a nossa especificação.
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Preparado de Farinha de Cortiça

litros (1 Galão).
- Encher esse mesmo Recipiente, 
onde foi previamente colocado o 
Ácido, com Farinha de Cortiça e 
está pronta a utilizar. 

     INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES
   ATMOSFÉRICAS

Deve ser armazenado em locais 
frescos, longe de calor.

     ARMAZENAGEM: 

O produto deve ser armazenado 
em locais frescos.
O produto tem validade de 30 
dias após data de fabrico, 
quando armazenado 
corretamente na embalagem 
fechada.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Este produto não está classificado 
como produto perigoso

     EMBALAGEM: 

20 kg


