
ES: Exprésate a través de tus muebles con una atrevida pintura brillante. Especialmente diseñado para dar un largo y duradero 
efecto brillante a la madera (nueva o pintada), ladrillo, piedra, yeso o cualquier superficie rígida con la imprimación adecuada. Para 
más inspiración y trucos de uso visita www.rustoleumspraypaint.com y www.xylazel.com. No es necesario lijar ni aplicar 
imprimación en la mayoría de las superficies. Si no está seguro consulte debajo la sección de limitaciones. Preparación: Para un 
mejor resultado, asegúrese de que la superficie esté limpia y libre de ceras o aceites. Si ha aplicado cera limpie bien la superficie 
con disolvente white spirit. Se recomienda lijar la madera nueva antes de pintar. Aplicación: Remover bien antes de usar. El 
producto puede ser aplicado a brocha o rodillo. Si se aplica a brocha, aplicar de forma uniforme siguiendo la beta de la madera. Si 
se aplica a rodillo, utilizar rodillo de lana de pelo corto. Se recomienda aplicar 2 manos. Rendimiento: Hasta 14 m²/litro por mano. 
El rendimiento puede variar dependiendo del método de aplicación, la dosis aplicada y la porosidad de la superficie. Secado: Al tacto 
1 hora. Manipulación a partir de 4 horas. Aplicar, si es necesario, la segunda mano a partir de 4 horas. Secado total a partir de 4 
horas. Limpieza: retirar tanto producto como sea posible de los útiles de aplicación, antes de limpiarlos con agua. No vaciar en 
desagüe o cursos de agua. Algunas autoridades locales tienen instalaciones especiales para residuos de pintura. Limitaciones: no 
aplicar directamente sobre metal sin una imprimación antioxidante. No es un producto para tapar manchas. Aplicar una imprimación 
antimanchas donde las manchas por sangrado puedan ser un problema, incluyendo nudos. Es aconsejable usar una imprimación 
selladora en superficies muy porosas. Si no está seguro, hacer una prueba antes de pintar. No recomendada para el uso en exterior. 
Aunque se ha hecho lo posible para garantizar la exactitud de color, debido a las limitaciones del proceso de impresión, el 
color/acabado mostrado es aproximado y de carácter orientativo. PT: Especialmente desenhada para dar um efeito brilhante longo 
e duradouro à madeira (nova ou pintada), tijolo, pedra, gesso ou qualquer superfície rígida com imprimação adequada. Na maioria 
das superfícies não é necessário aplicar primário ou lixar. Para mais inspiração e dicas, visite www.rustoleumspraypaint.com e 
www.xylazel.com. Na maioria das superfícies, não é necessário aplicar imprimação ou lixar. Caso não tenha certeza, consulte a 
seção de limitações a seguir. Preparação: para um melhor resultado, assegure-se que a superfície está limpa e sem cera ou 
gordura. No caso de haver cera, limpe bem a superfície com dissolvente white spirit. Recomenda-se lixar a madeira nova antes de 
pintar. Aplicação: Agitar bem antes de usar. O produto pode ser aplicado com trincha ou rolo. Se for aplicado com trincha, aplicar 
de forma homogênea seguindo os veios da madeira. Se for aplicado com rolo, utilizar rolo de lã de pêlo curto. Recomenda-se aplicar 
duas demãos. Rendimento: Até 14m²/litro por demão. O rendimento pode variar dependendo do método de aplicação, da dose 
aplicada e da porosidade da superfície. Secagem: Ao tato 1 hora. Manuseamento após 4 horas. Aplicar, se necessário, a segunda 
demão após 4 horas. Secagem total após 4 horas. Secagem total após 4 horas. Limpeza: retirar o máximo possível do produto dos 
utensílios de aplicação antes de limpá-los com água. Evitar que o produto chegue aos cursos de água. Algumas autoridades locais 
têm instalações especiais para os resíduos de tinta. Limitações: não aplicar diretamente sobre metal sem imprimar com 
antiferrugem. Não é um produto para cobrir manchas. Aplicar primário antimanchas onde as manchas sejam um problema, 
incluindo nós. É aconselhável usar primário ou selagem em superfícies muito porosas. Caso não tenha certeza, faça um teste antes 
de pintar. Não é recomendável o uso em exterior. Embora tenha sido feito o possível para garantir uma cor exata, devido às 
limitações do processo de impressão, a cor/acabamento mostrado(a) é aproximado(a) e de caráter orientativo.

Pintura para Muebles Acabado Brillante / Tinta para Moveis Acabamento Brillante

125mlFabricado por: Tor Coatings Ltd, Portobello Ind. Est., Birtley, 
Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK. Servicio 
Técnico / Serviços Técnicos: tel: +34 (0) 986 343424 e-mail: 
servitecnico@xylazel.com • www.rustoleumspraypaint.com

PINTURA PARA MUEBLES
TINTA PARA MOVÉIS  

ACABADO BRILLANTE
ACABAMENTO BRILHANTE

UN ACABADO MODERNO DE ALTO BRILLO
UM ACABAMENTO MODERNO DE ALTO BRILHO

Contiene: 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona
Contém: 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona
Atención. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del 
uso. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el 
recipiente o la etiqueta del producto. Evitar respirar niebla 
pulverizada. Usar guantes protectores y protección para los ojos: 
guantes : caucho nitrílico - Gafas de seguridad con protección 
lateral. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con 

abundante agua y jabón. En caso de irritación cutánea o sarpullido: Buscar atención médica. 
Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, 
nacionales e internacionales. Valor límite de la UE para el producto (Cat: IIA/d) : 150g/l (2007) 
130g/l (2010.) Este producto contiene un maximo de 35g/l COV.

Atenção. Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Manter fora do alcance das crianças. Ler 
o rótulo antes da utilização. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou 
o rótulo. Evitar respirar o spray. Usar luvas de protecção e protecção ocular: luvas : borracha 
nitrílica - Óculos de segurança com protecções laterais. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: 
Lavar com sabonete e água abundantes. Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um 
médico. Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, 
regionais, nacionais e internacionais. Valor limite da UE para este produto (Cat: IIA/d) : 150g/l 
(2007) 130g/l (2010.) Este produto contém um máximo de 35g/l de COV.

Negro Regaliz
Preto Regoliz
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