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Ficha Técnica
MÃOS PARA MANEQUIN

PRODUTO

CM1003 - 013

DESCRIÇÃO

 
Mãos para manequins, produzidas a partir de um elevado número de componentes biomateriais, base de matriz 
polimérica, com mistura de polímeros de alta qualidade.
Produto não tóxico, sem migração, com boas propriedades mecânicas cumprindo todos os requisitos essenciais de 
uma mão de montra.
Desenvolvido para aplicação em todo o tipo de manequins, com espessuras de parede uniformes e elevado detalhe 
super�cial, conferindo uma elevada estabilidade dimensional e térmica, em conformidade com os requisitos dos  clientes.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

 

Composição  Componentes biomateriais de matriz polimérica com

   base em mistura de polímeros.

Aparência  Creme, opaco e brilho reduzido.

Odor   Leve aroma essência lavande.

Densidade  1,17g/ml (20ºC)

Temperatura de utilização de -20ºC até 80ºC

Sistema de �xação  Ferragem de suporte em aço antioxidante.

CARACTERÍSTICAS

 
- Produto adaptável a qualquer tipo de manequim;
- Sem limitações de design, forma e tamanho oferecendo criatividade para colecções contemporâneas e modernas;
- Fornecido com ferragem em aço antioxidante adaptada a qualquer tipo de encaixe em manequim;
- Excelentes propriedades mecânicas (resistência ao impacto) e térmicas;
- Não tóxico;

RECOMENDAÇÕES DE PINTURA

 

Tipo de tinta  Produto adequado para utilização de tintas de base aquosa.

Preparação da superfície Limpeza de qualquer contaminação ou gorduras.

Processo de aplicação Pistola convencional ou airless.

Temperatura  Aplicação em temperatura ambiente igual ou superior a 10ºC.

Humidade  Aplicação em ambiente de humidade relativa inferior a 85%.

NOTA: Consultar a �cha técnica da tinta seleccionada para instruções detalhadas de aplicação e leitura da FICHA DE SEGURANÇA do produto.
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PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Produto para utilização interior.
Não submeter o produto ao fogo nem a temperaturas de utilização superiores às recomendadas.

Para situações especiais ou quaisquer dúvidas consultar o Departamento Técnico MOLDEBRINQUE.

PRODUÇÃO, EMBALAGEM E ARMAZENAGEM

 

Produto produzido e embalado na Secção de Resinas MOLDEBRINQUE .

Armazenar em lugar seco, ao abrigo da luz directa do sol e na gama de temperaturas de utilização recomendada.

HIGIENE & SEGURANÇA

 

Solicitar a �cha de segurança do produto ao Departamento Comercial MOLDEBRINQUE .
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