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Descrição do Produto 

O TEKBOND SPRAY SUPERCOLOR ALTA TEMPERATURA é uma tinta 

desenvolvida com alta tecnologia, indicada para aplicações em áreas externas 

de objetos ou superfícies metálicas que serão submetidas a altas temperaturas. 

Pode ser utilizada em escapamento de motos, churrasqueiras, fogões, chaminés 

e lareiras.  

Resiste temperaturas de até 600°C. 

Cores disponíveis 

 Preto  Preto Fosco  Alumínio 

  

Instruções de uso 

 

Preparo da superfície: 

 

1. Remova restos de pintura velha, ferrugem, gordura e poeira; 

2. Proteja as partes que não serão pintadas com papel, papelão ou plástico; 

3. Para aplicações em metais (ferrosos e não ferrosos) com ou sem oxidação aplique o SUPERCOLOR USO GERAL FUNDO 

PRIMER. Espere secar e lixe com lixa d’água 400, para deixar a superfície bem lisa; 

4. Aplique de 2 a 3 demãos para obter uma pintura uniforme e bonita. Na primeira demão aplique uma camada bem fina para 

ancorar as demais demãos;  

5. Entre cada demão de tinta, aguarde um intervalo de 4 a 9 minutos;  

6. Para o toque aguarde um intervalo de 30 minutos; 

7. Para manuseio da peça aguarde um intervalo de 3 horas; 

8. Cura total 24 horas e para testes mecânicos recomendamos 72 horas;  

9. Rendimento aproximado: 1,1 m2 a 1,3 m2 por embalagem; 

 

OBSERVAÇÃO: AGITAR BEM A LATA ANTES DO USO E ENTRE AS DEMÃOS. SE OCORRER O ENTUPIMENTO DA 

VÁLVULA, RETIRE O BICO E MERGULHE-O EM THINNER OU ACETONA. SE NECESSÁRIO DESOBSTRUA O ORIFÍCIO 

COM UMA AGULHA. 
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Armazenamento 

 

Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50° C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e 

lacrada tem garantia de 3 anos a partir da sua data de fabricação. 

 

Informações gerais 

 

Não exponha ou armazene este produto em temperatura superior a 50ºC (risco de explosão).  

Armazenar as embalagens em local bem ventilado, à temperatura ambiente, distante de fontes de ignição. Área coberta, fresca, 

seca e ventilada. Armazenar a lata em pé. Estocar em temperaturas inferiores a 50°C. 

 

Este produto é inflamável. 

 

OBS: Antes de usar o produto leia a FISPQ (Ficha de Segurança de Produtos Químicos). 

 

Embalagens disponíveis 

 

A Tekbond disponibiliza embalagem de 350ml / 250g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por 

ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os 

usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo 

exportador do produto. 


