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Laca de acabamento transparente 
Ficha Técnica, referência: 4.06  

   
 
Descrição  
 
A laca de acabamento transparente Incralac é um revestimento protector de base acrílica, especialmente 
desenvolvido para a protecção do cobre, do latão e de ligas metálicas semelhantes. Serve para exteriores 
e para interiores. Está aprovada pela INCRA ( International Copper Research Association) para a 
protecção e prevenção contra o embaciamento do cobre, do latão e das ligas metálicas semelhantes. 

Usos recomendados  

É apropriado para ser usado sobre cúpulas em cobre, placas e memoriais – assim como em ornamentos, 
aparelhos de iluminação, puxadores de porta e utensílios domésticos. Também pode ser usado sobre 
fugas de chaminé em cobre ou latão que não estejam directamente em contacto com o fogo. 

Preparação 

Deve-se assegurar que a superfície esteja limpa e seca. Deve-se remover qualquer revestimento existente 
pela aplicação generosa a pincel do Wattyl Stripaway Paint Remover sobre todas as áreas metálicas. 
Espera-se o tempo suficiente para que o material antigo amoleça, e então lava-se cuidadosamente com 
água limpa e seca-se com um pano limpo seco. Removem-se todas as manchas com um produto para o 
polimento de metais. Removem-se todos os resíduos e os restos deste produto com um diluente mineral, 
após o que se limpa e seca com um pano limpo seco. Não se pode tocar na superfície antes da aplicação 
do INCRALAC. Não devem ser usados nem produtos comerciais para a limpeza de metais nem palha de 
aço. 

 Aplicação 

Aplicar quarto a cinco camadas por aerossol ou duas a três camadas por equipamento de 
pulverização. 

Acabamento e Lavagem 

Acabamento Brilho intenso 
Lavagem Boa 
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Características Gerais  

Flash Point 5°C 

Rendimento Aproximadamente 2 m2 por aerossol, ou 7 m2 por litro, dependendo a 
textura da superfície. 

Limpeza O equipamento de pulverização deve ser limpo com diluente “Wattyl 
General Purpose Lacquer Thinner” 

Diluição Não requer diluição 

Tempo de secagem Toque - 30 minutos (ou superior em condições adversas ou frio). 
Segunda demão - 30 minutos 

Durabilidade Interior/Exterior 

Película recomendada 
Espessura por demão 60 microns molhada 

Cor Transparente 

 
 

 

Embalagem 

Tamanhos aerossol 300g 
spray pack 500 ml 

Código 180001 

Pacotes 11unidades 

UN No. 1263,1950 
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Precauções 

• Assegurar ventilação adequada durante a aplicação.  
• Altamente inflamável.  
• Não aplicar se a superfície estiver a uma temperatura abaixo dos 10º C ou húmida. 

 

Primeiros socorros 

• Se o produto for ingerido, não provocar o vómito. Beber muita água. Contactar um médico ou um 
Hospital. 

• Se atingir os olhos, manter os olhos abertos, e lavar abundantemente com água durante pelo 
menos 15 minutos. Consultar um médico se aparecer alguma irritação. 

• Está disponível, sob pedido, uma Ficha de Segurança do Material. 

 

Despejo de embalagens e do material 

O produto sobrante não deve ser despejado no esgoto. O produto sobrante deve ser conservado 
fechado na embalagem, e entregue ao serviços de tratamento de resíduos. 

Deve-se consultar a respectiva Autarquia sobre a entrega das latas vazias. 

 

Todos os produtos Wattil são fabricados com matérias primas de rigorosa qualidade, e conforme 
especificações rígidas, mas já que o fabricante não controla as condições em que o produto é 
transportado, manuseado ou utilizado, advertem-se os Clientes para testarem cuidadosamente o produto 
antes de o adaptarem aos seus próprios usos. Os produtos Wattil devem ser usados conforme as 
instruções e as fichas técnicas relevantes, bem como os respectivos rótulos. Os Clientes devem ler as 
fichas do fabricante e as suas condições de venda. Toda a informação acima disponibilizada está 
conforme as fichas de normalização do fabricante e as suas condições de venda. Qualquer pessoa que 
trabalho com este produto, fá-lo por sua própria conta e risco. 

Qualquer informação técnica deve ser pedida, sendo fornecida gratuitamente, à 

Wattyl Australia Pty. Ltd. Issued by Wattyl Australia Pty. Ltd. Incorporated in N.S.W. 
 

SYDNEY (02) 9621 6255 MELBOURNE (03) 9688 1111 BRISBANE (07) 3853 2888 ADELAIDE (08) 8294 
6666 PERTH (08) 9449 8888 CANBERRA (06) 6280 5065 NEWCASTLE (02) 4954 9611 HOBART (03) 

6272 8533 DARWIN (08) 8947 0077  
 

A.C.N. 000 035 914 SPECIFICATION CORRECT AS AT 02/05/2002 
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