
 

Boletim Técnico 
BT 3306/3307 

VER 02 

 

Linha Antichamas 

Código 3306/3307 Produto VERNIZ ANTICHAMAS 
 

Características 

Verniz de base alquídica, com aditivos nobres para função retardante de chamas. IPT (Instituto de pesquisas tecnológicas) lhe 
garante laudo de classificação C-D; 

 

Indicações 

Indicado para revestimento de aberturas e estruturas de madeiras em geral, metálicas e etc... Onde há necessidade de proteção 
passiva contra o fogo. 

 

Especificações Técnicas 

Propriedades Valores 

Rendimento Teórico por demão 30- 36 m2/galão 

Sólidos por Volume 55% 

Espessura Recomendada por demão ÚMIDA: 100μm SECA: 75μm 

Tipo de Veiculo Resinas alquídicas modificadas. 

Tipo de Solvente Hidrocarbonetos aromáticos. 

Tipo de Pigmento Não há pigmentos. 

Ponto de Fulgor 37º C 

Cor Incolor 

Aspecto do filme Acetinado ou Brilhante, Liso. 

Redutor Redutor para Antichamas, no máximo 5% de diluição. 

Limpeza do equipamento de pintura Thinner para limpeza. 

Validade do Aditivo pós Aplicação 12 meses 

Massa específica Teórica 0,98 g/ml 

Estocagem em embalagem original 12 meses 

 

Desempenho 

Umidade: Boa. Intempéries: Boa 

 

Secagem (25º C e 75% U.R.) 

Toque: 4 horas Manuseio: 8 horas Repintura: 16 horas Total: 48 horas 

 

 

Preparação da Superfície 

A superfície a ser trabalhada deverá estar íntegra, seca e em condições perfeitas. Se houver pintura anterior deve estar curada 

há 48hs horas. É necessária a remoção completa de pós, óleos, graxas e materiais estranhos para assegurar uma perfeita 

aderência dos produtos indicados no sistema de pintura. 

As superfícies deverão ser preparadas seguindo a BGA-Boletim Geral de Aplicação Universal, ou sob consulta e 

especificação do nosso Departamento Técnico. 

 

Equipamentos para Aplicação 

- Pistola - Rolo - Pincel 
 

Não aplicar abaixo de 5ºC ou com umidade relativa do ar superior a 85%. O rendimento dos produtos baseia-se em cálculo 

teórico, considerando os sólidos por volume do material e a espessura de filme seco especificado. A quantidade de material 

perdido durante a mistura e aplicação é variável, devendo ser levada em consideração nas estimativas do cálculo do consumo. 



Armazenagem dos Produtos 

O material deverá ser conservado em ambiente coberto, com boa ventilação e temperatura não superior a 40ºC. 

 

Instruções para mistura 

Mistura: 

Agite o conteúdo vigorosamente, se possível com agitador mecânico. Assegure-se de que não há acumulo de produto retido 

do fundo da lata. 

Adicione o Diluente no máximo 5% em volume, caso seja necessário. 
. 

 

Precauções e Segurança 

Precauções: O produto fornecido é de uso industrial; inflamável; irritante aos olhos e pele – Vapores Tóxicos. 
Em caso de contato, lavar imediatamente com água corrente e procurar assistência médica. Evitar ingerir alimentos ou 

bebidas em locais próximos da aplicação do produto. Não utilizar para uso doméstico, pintar brinquedos ou objetos 

geralmente acessíveis às crianças sem a orientação da área Técnica. 

Segurança: Durante a aplicação, recomendamos providenciar: 

Ventilação adequada, equipamento de segurança EPI, permanecer longe de chamas, faíscas, soldas e evitar fumar durante a 

aplicação dos produtos. 

 

 

RAFAEL GOMES JUNG ME (RAGOM TINTAS) 

Fone/Fax: (51) 3469 4419 

Av. Frederico Augusto Ritter, 843 – Cachoeirinha – RS - 

Cep: 94.935-820 

Distrito Industrial 

CNPJ:28.347.176/0001-33 – Insc. Estadual: 177/0220680 

Email: laboratorio@ragom.com.br 

 

Responsável Técnico: Alexandre Costa da Silva 

CRQ : 05101885 

 

Responsabilidades: As informações contidas neste 

Boletim Técnico representam resultados de experiências e 

testes realizados. São fornecidos em boa fé e servem como 

orientação a nossos clientes. Entretanto a exatidão de 

alguns dados, na prática, poderá apresentar resultados 

diferentes devido às condições de uso e aplicação do 

cliente. A Ragom Tintas, garante que seus produtos 

encontram-se nas especificações fixadas neste boletim e 

não assume qualquer responsabilidade sobre perdas ou 

danos decorrentes de uso inadequado de seus produtos. 

Qualquer informação adicional, entrar em contato com o 

nosso Departamento Técnico. 
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