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ROLOS DE PINTURA TIGRE - SEM RESPINGO

CÓDIGO: 61375090

CÓDIGO: 61375150

CÓDIGO: 61374230

Descrição

Os rolos Sem Respingo Tigre possuem tecnologia que proporciona maior uniformidade e fixação das fibras,
melhorando a performance e visual do produto, proporcionando maior cobertura, rendimento e acabamento da
pintura.

Indicação

Os rolos de pinturas SEM RESPINGOS, são indicados para aplicações de tintas Látex e Acrílicas em paredes
e tetos lisos.
Sem Respingo: é necessário seguir o modo de uso, indicações e especificações descritas na embalagem do
produto, assim como as instruções de diluição e demais recomendações do respectivo fabricante da tinta que
será utilizada.
O Melhor rolo antirrespingo Tigre de todos os tempos: Conforme resultados dos testes Tigre, o produto
atual possui maior uniformidade nas fibras, proporcionando melhor aspecto visual e maior cobertura em
relação à fórmulação antiga.

Principais Benefícios
Não Solta Fios: Tecnologia que garante fixação dos fios na base do tecido. Para garantir o resultado é
e Requisitos
necessário lavar o rolo com solvente a ser utilizado na diluição da tinta antes de iniciar o uso e seguir o modo
de uso, indicações e especificação descritas na embalagem do produtos, assim como as instruções de diluição
e damais recomendações do respectivo fabricante da tinta que será utilizada.
Proporciona cobertura rápida e parelha.
Maior rendimento.
Fácil lavagem do produto.

Tamanhos
Alturas das Fibras
Composição
Validade
Rendimento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Disponivéis nos tamanhos 9cm, 15cm e 23cm.
9mm
Produzidas com fibras sintéticas de alta qualidade fundido em tubo de PP sem a utilização de cola.
Haste de aço galvanizado.
Componentes plásticos.
Prazo de validade indeterminado.
Rendimento médio por aplicação 2,18 m²

Maior cobertura com o Rolo Sem Respingo

Cobertura

DADOS DE APLICAÇÕES

Modo de Uso

Conservação do
Produto

Prepare a superfície e a tinta seguindo as recomendações dos fabricantes de tinta. Para melhor resultado da
pintura, a superficie deverá estar seca, limpa, uniforme e aderente. Lave o rolo com o solvente a ser utilizado
na diluição da tinta antes de iniciar o uso. Mergulhe o rolo na bandeja própria para pintura, Retire o excesso e
aplique a tinta deslizando suavemente, preenchendo a superfície com movimentos em "W", mantendo a
pressão uniforme.
Após a utilização, lavar e remover a água e secar a sombra.
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