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Ficha Técnica  

Dados gerais 

 
Código artigo: 4010 – Preto 

                     4020 – Branco 
                     4030 – Cinzento 

 
Descrição: Colad Antigravilhas M80 

                    

 

 

  

 

 
 

Especificação:  

Revestimento de pedra pintável com propriedades anticorrosão e insonorizantes. Após a secagem, os 
revistimentos permitem a pintura com os sistemas de pintura mais utilizados. Depois de o produto ter 

secado completamente, permanece uma película elástica duradoura. Oferece uma boa proteção contra 
vários climas e gravilha, tendo uma resistência à abrasão extremamente elevada. 

 
Funcionalidades e benefícios: 

• Excelente aderência a uma vasta gama de substratos.  

• Excelente resistência às influências atmosféricas, água em vaporização e abrasão.  

 
Aplicação:  

• Pode ser fornecido como revestimento de pedra e anticorrosão. 

• Em amortecedores, saias dianteiras e traseiras, soleiras e chassis. Também funciona como 

produto insonorizante em compartimentos de rodas.  

• Para automóveis, camiões e carrinhas. 

 

Substratos: 
Adere bem (sem pré-tratamento) a uma vasta gama de substratos limpos, secos e livres de pó e 

lubrificantes. É aconselhável executar um teste de aderência antes de começar. 
 

Preparação e processamento: 

• Agite antes de usar.  

• A superfície a tratar deve estar limpa, seca e sem vestígios de ferrugem, pó e lubrificante.  

• Pode ser aplicado com uma pistola de vaporização de demão com uma pressão de ar de 3-6 bar. 

• Revestido sem pingar. 

• Excesso de tinta (dependendo da espessura da camada, temperatura e humidade), após cerca de 

60 a 90 minutos, com os vernizes de revestimento de base e 2K convencionais utilizados mais 
habitualmente. Quando é utilizado um verniz 2K, aconselhamos a utilizar primeiro uma camada 

de primário e a pintar por cima depois de esta camada ter secado completamente. 

• Distância de vaporização para obter os melhores resultados: 30 cm 

• Limpeza de superfícies contaminada de equipamento: na condição "fresca" com solventes. 

 

Especificações técnicas: 
 

Embalagem Lata de um litro com ligação para vaporização 

Unidade de embalagem Caixa de 12 x 1 L.  

Validade 2 anos (armazenar entre 10°C e 20°C) 

Uso ± 0.7 kg/m2 ou ± 0.7 litro/m2 

Material básico Solventes, resinas, borrachas e enchimentos 

Consistência Líquido, boa resistência ao afundamento 

Densidade específica (20°C), DIN 
51757 

± 1.03 kg/litro 
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Resistência à temperatura (cura) -25°C até +80°C 

Cura (20°C), de resistência  Água, vaporização de sal, óleo, bases suaves e ácidos 

Seco ao toque (20°C, 65% HR) ± 45 min. (±700 μ molhado) 

Completamente seco (20°C, 65% 
HR) 

± 2 horas (±700 μ molhado) 

Secagem forçada (60°C) ± 45 min. (± 700 μ molhado) 

Capacidade de pintura (20°C, 65% 
HR) 

 

• Sólidos elevados em 2 

componentes 

Possivelmente após a secagem, primário recomendado 

• Sistema de camada de base Possível após a secagem 

• Sistema à base de água  Possível após a secagem 

Teste de vaporização de sal (DIN 

50021) 

Até 480 horas, Ri 0 a 350 µ na espessura da camada seca 

 Até 720 horas, Ri 0 a 350 µ seco + tinta 

Teste de gravilha (SAE-J400 

metodo) 

6A – 6B a 350 μ na espessura de camada seca 

Teste de flexão (DIN 53152, +70°C) Sem fissuras, sem perda de aderência 

Teste de flexão (DIN 53152, -30°C) Fissuras menores, sem perda de aderência 

 

 
Produtos relacionados da Colad  
Código artigo: 4045 – Descrição: Pistola antigravilhas graduável 

 

Aviso legal 
Technical Data Sheet & Material Safety Data Sheet; it is the responsibility of the user to read understands 

and apply the information of the TDS. The information about work and environmental safety is available 
on the material safety data sheet (MSDS) via www.colad.co. It is the responsibility of the user to read and 

apply the information. 

 
Products are for professional use. Necessary protective equipment and clothing should be worn. 

The repairs should always be done in accordance with the OEM rules and specifications. 
All information is for the user's consideration, investigation and verification. The specific use applications 

and conditions of use are beyond the control of EMM International B.V. It is the responsibility of the user 

to determine the suitability of any of the products mentioned for the user's specific application. 
 

Publicado por: 
EMM International BV  

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                      www.colad.pt 
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