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BOLETIM TÉCNICO 
 
Produto: LIQUIDO DE MASCARAMENTO 
Indicado para proteção de superfícies contra névoa de tintas e primers, durante o processo de 
pintura formando uma película protetora (não aderente), que após sua utilização pode ser 
facilmente removida com água. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente 
treinados. 
 
Composição: 
Água, álcoois, glicerina e aditivos. 
 
Catalise e/ou Diluição: 
Produto pronto para uso 
 
Aplicação: 
Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas. 
Regular a pressão de ar entre 45 a 50 lbs/pol2. 
Aplicar sobre: 
Qualquer pintura automotiva, como também em plásticos, borrachas, frisos, vidros, 
compartimento do motor e teto de vinil. 
 
Secagem:  
Ao ar a 25ºC: 
30 a 40 minutos 
 
Preparação da superfície: 
Remova o pó e sujeira das superfícies do veículo que devem ser protegidas, com auxílio de ar 
comprimido ou flanela limpa. Certifique-se que o veículo esteja seco antes de aplicar o líquido de 
mascaramento. 
Não aplicar sobre superfície contaminado com óleo ou silicone. 
 
Uso do EPI 
Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto. 
Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos para manusear o produto. 
Utilizar máscara respiradora com filtro contras vapores orgânicos e particulados ao manusear / 
aplicar o produto. 
 
Assessoria Técnica 
A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para 
quaisquer consulta relativa a sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo 
www.maza.com.br 
 
Armazenagem 
Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor para que não ocorram alterações em 
suas características iniciais. 
 
Embalagem     Validade   Ultima Revisão 
    5 L                         24 meses.   29/10/2013 
 
Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom 
resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a 
preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas 
especificações sem aviso prévio. 

http://www.maza.com.br/

