
 

Ficha Técnica 

 
TOP COAT 

 
 

TOP COAT LACA PROTETORA: 9520.BRILHANTE / 9520.FOSCO 

 

Este produto é indicado para proteção de IMPRESSÃO A BASE ÁGUA, SOLVENTE E ECO-SOLVENTE,  

oferecendo uma impermeabilização da impressão.  

O nível de proteção adquirido pode chegar a dobrar a durabilidade das impressões, dependendo das 

características da tinta utilizada, proporcionando um acabamento uniforme, brilhante ou fosco, 

dependendo da versão escolhida.  

A versão fosca é apropriada para mídias onde as características anti-refletivas são desejadas.  

 

Produto para uso interno  

 

Substratos  

Existe uma gama de substratos que podem ser protegidos com o Top Coat 9520. 

 

Recomendação: realizar testes de aderência antes de colocar em escala de produção.  

 

Aplicação  

O Top Coat  pode ser aplicado por:  

- Pistola convencional ou HVLP  

 

Limpar bem o substrato a ser protegido, assegurando-se que ele esteja livre de poeira, óleo, graxa, silicone, 

resíduos, umidade ou qualquer outro contaminante.  

Aplicar o produto sobre o substrato em demãos cruzadas (no caso de aplicação a pistola convencional), 

úmido sobre úmido. Caso seja necessária uma diluição, afim de facilitar a aplicação a pistola, pelo aumento 

da viscosidade do produto por evaporação, o mesmo pode ser diluído com 4200.SOLV.  

 

Secagem  

Depende muito das condições climáticas, tais como temperatura ambiente e umidade. A secagem pode ser 

acelerada através de ventilação forçada a frio ou a quente.  

Normalmente obtém-se uma secagem ao toque após 30 minutos (dependendo da temperatura e umidade 

relativa do ar), e cura total após 24h (tempo recomendado para manuseio).  

 

Manuseio e Segurança  

Por se tratar de um produto a base de solventes, recomenda-se a utilização de EPI’S tais como:  

Uso de luvas de segurança (látex)  

Uso de máscara para solventes  

Uso de óculos de segurança  

Uso de jalecos (aventais) para a proteção de vestimentas  

Uso de calçados fechados de couro  

 

Rendimento: 15 a 20 m², dependendo do tipo de aplicador e da camada aplicada. 
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