
Informações técnicas 
 

PK 300W 
 
 

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e 
a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e 
investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer 
descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações 
sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais 
recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao 
distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e 
legislação em vigor.  
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Toalhetes Activos Categoria do produto: C 5 
 
Campos de utilização 

Os toalhetes RM PK 300W Wipes servem para limpar superfícies de metal em bruto, tais como aço, aço galvanizado e 
alumínio. A reacção química que os toalhetes RM PK 300W Wipes provocam ao entrar em contacto com as superfícies de 
metal reforça a resistência à corrosão e a aderência do sistema de pintura a ser aplicado. 
 
Informações adicionais 

Repintável com todos os primários RM, excepto com betume de poliéster e produtos à base de água (HYDROFILLER II).  
Se se pretender utilizar toalhetes durante o mesmo dia de trabalho, guardá-los num recipiente ou saco de plástico 
hermético. Para impedir que sequem. Não voltar a colocar toalhetes usados na embalagem original. 
 
Características técnicas 

Conteúdo de sólidos  
/ 

Rendimiento 
por bayeta, máx. 3 m² 

Temperatura de armazenamento 
mínima de 5°C a máxima 45°C 

Tempo de armazenamento 
24 meses 

 
Aplicação 
 

Substratos / Tratamento prévio / Limpeza 

Observar os regulamentos relativos ao processo. Utilizar apenas em superfícies de metal em bruto limpas. 
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Fechar a embalagem imediatamente depois de retirar um toalhete PK 300W Wipe, para 
evitar que os outros toalhetes sequem. 

 
PK 1000 / 2000 (consultar sistema de reparação de pintura relevante) 

 

Humedecer uniformemente toda a superfície do metal em bruto com PK 300W. 
(Limpar com passagens únicas cruzadas e sobrepostas). 
A superfície deve ficar húmida durante pelo menos 1 minuto. Isto é imperativo para que a 
reacção química se complete e forme uma camada de apassivação. 

 
Evaporação a 20°C  Superfície mate 
  máx. 8 h 

 
Acabamento 

Pode ser pintado com todos os primários para veículos da RM; consultar ficha técnica ou sistema de reparação de pintura. 
 

Instruções de segurança 

2004/42/IIB(c)(780)8: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c) em forma pronta a usar é um 
máximo de 780 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é de 8 g/l. 

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm. 

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional. 

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto. 
 


