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Aspeto Liquido tixotrópico

Cores Secondo Cartella 
140 cores da Base Silver; 
105 cores da Base Gold; 
140 cores da Base Pure;  
É possivel obter  pode obter outras cores de acordo com as 
suas necessidades. O sistema de cor é obtido por mistura do  
N° 8 base Thermo Colors monocromáticas de elevada 
transparência e estabilidade do tom. Ótima e fácil 
reprodutibilidade.

Densidade segundo DIN 53217/2 Kg/Lt 1,1 - 1,15 

Viscosidade de fornecidade 25°c 7000 - 9000 mPa - s

p.H. 7 – 8

Cobertura teorica mq/lt 12 mq./lt por demão 

V.O.C. (Cat. A/C 30 gr/lt. 01/01/2010) 18 gr/lt.

Modalidade de aplicação Trincha decorativa

Diluição com água Pronto a usar, se necessário diluir maximo 2 a 3%.

Ferramentas de limpeza Com água 

Secagem a 20°C Seco ao tato 2 a 3 horas; 
Seco em profundidade 16 a 24 horas. 

Inflamabilidade Não inflamável, isento de solventes.

Estabilidade em armazém 24 meses

Embalagens 1 Lt. - 2,5 Lt.

Tipo de produto Pintura Decorativa Termo isolante efeito areia. 
Sofia é uma especie de pintura termo isolante decorativa efeito areia. À base de resinas terpoliacrilicas em gel e aditivos especiais em 
dispersão aquosa - realizado e testado segundo a garantia Wellness-Care Technology da Atria, Sofia é um produto economicamente 
compatível, cde acordo com as necessidades de habitação modernos. Sofia Pintura Termo Decorativa representa a vanguarda na 
decoração dos quartos combina estética e tecnologia tradicional: além de ter um efeito decorativo significativo e valioso, a  aplicação de 
tinta Sofia melhora notavelmente o conforto habitacional interno e permite uma POUPANÇA ENERGÉTICA CERTIFICADA*. 

Sofia decorativa contribuir para o equilíbrio do isolamento térmico ATRIATHERMIKA ciclo Atria - o sistema pintura e revestimentos 
termo isolantes do mais avançado na indústria - Sofia é o sistema parceiro. O uso de Pintura térmica Sofia, vem dar às superfícies 
tratadas características harmoniosas, elegantes e modernas, bem como características fisico-quimicas próprias do ciclo ATRIATHERMIKA:
-  Certificado energético de poupança * que se traduz em economia de custos de aquecimento / arrefecimento dos ambientes.
-  Forte poder de isolamento térmico - frio (efeito térmico).
-  Elevada ação anti-mofo.
-  Eliminação de pontes térmicas.
-  Iguala a temperatura dentro de casa.
-  Boa permeabilidade ao vapor de água.
-  Forte redução da perda de calor a partir do interior para o exterior.
-  Capacidade de reter a humidade em excesso e retira-la e, equilibra os níveis de humidade no ambiente.
-  Deadening efeito.
-  Excelente e rápido aplicabilidade em uma demão.
-  Elevada cobertura
-  Lavável 

Nota: É possivel usar a tinta decorativa Sofia também com outros tipos de tintas. No entanto, recomenda-se usar em combinação com  
ATRIATHERMIKA  para melhorar o efeito térmico das superfícies e ter a garantia Wellness-Care Technology da Atria.  ATRIATHERMIKA é 
aconselhável preparar superfícies com primario acrílico decorativo -muito Eliminação absorvente.de pontes térmicas.
Os campos de aplicação - Iguala Aplicar a em temperatura qualquer dentro superfície de casa.interior: alvenaria, metal, madeira, plástico, 
cerâmica, com contribuição de ensaio - Boa adequado do permeabilidade Departamento ao vapor de de água.Alimentos e Ciências 
Ambientais da Universidade de Messina.

* Relatório de ensaio Departamento de Ciência da Alimentação e Ambiente da Universidade de Messina.

Caraterísticas técnicas

Campos de aplicação Aplica-se sobre qualquer superfície interna:  alvenaria, metal, madeira, plástico, cerâmica com primário adequado; para as suas 
características de neutralidade e não-toxicidade, também pode ser aplicado em estruturas alimentares como um obstáculo para a formação 
e a contaminação por fungos.
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Preparação do suporte Para obter o máximo efeito termo isolante do sistema de SOFIA é necessário preparar adequadamente as 
superfícies, depois de ser cuidadosamente limpas.

APLICAR 2 DEMÃOS DE ATRIATHERMIKA para interior antes de prosseguir com a aplicação de pintura Sofia 
termo decorativa. A correta aplicação do sistema permite o efeito de isolamento térmico, bem-estar e poupança 
de energia CERTIFICADA * Wellness-Care Tecnologia da Atria.

- SUPERFICIES NOVAS DE ALVENARIA OU GESSO: Aplicar o fixador primário ATRIATHERMIKA isolante para 
interior*.

- SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS: verifique se a tinta existente está bem agarrada e limpa, caso contrário, preencher, 
nivelar e limpar - antes de aplicar o primário isolante fixador ATRIATHERMIKA para interiores. Se necessário, e na 
presença de mofo e/ou fungos, usar   ATRIATHERMIKA Desinfectante antes da aplicação do primário para 
desinfectar superfícies*.

- SUPERFICIES EM FERRO: primário com fundo anticorrosivo Idrorust*.

- SUPERFICIES EM MADEIRA: primário com impregnação IDROWOOD*.

- SUPERFICIES DE FERRO, ZINCO OU ALUMINIO: Primário com fundo Idrolux SL*.

* PARA TODAS AS SUPERFICIES: Após preparação adequada da superfície, para explorar plenamente as 
propriedades do sistema Sofia e isolar termicamente o meio ambiente, aplicar 2 demãos de ATRIATHERMIKA 
para interior. Quando a ação de isolamento não é necessário prosseguir com 1 a 2 camadas decorativas até 
cobertura completa da superfície. 

Aplicação Aplicar pintura decorativa Sofia sobre a superfície já preparada, cruzando as pinceladas.

Mergulhar o pincel apropriado para a decoração e esticar para fora em traços cruzados irregulares evitando quadratura 
líquido, procedendo para intervalos máximos de superfície de 1-2 m. 

Para obter o efeito de claro-escuro característico (jateado) passar por cima da decoração depois de alguns minutos com 
escova de descarga, orientando assim as micropartículas para alcançar o efeito desejado. 

É possível para acentuar a decoração, suavizando a superfície com uma espátula de plástico com cantos arredondados. 

Completar a decoração nas paredes, repetindo o procedimento. 

Depois de 4-6 horas, completamente seco, você pode aplicar uma segunda camada de Sofia, seguindo os mesmos 
procedimentos descritos acima.

Notas: Agitar antes de usar, aplicar o produto uniformemente, com as ferramentas adequadas e em condições climáticas 
favoráveis (+ 10°C. + 35°C). Evitar os persistentes e excessivos rascunhos de humidade. 

Colorificio Atria garante um produto uniforme de um lote e o próximo, e não assume qualquer responsabilidade pelo uso 
indevido do produto decorativo aplicado. 

NB: A cor do fundo ATRIATHERMIKA pintura a ser aplicada pode ser branco ou uma cor semelhante à tonalidade de cor 
selecionado para a decoração final com Sofia. As propriedades de alta cobertura de Pintura Sofia Thermo decorativa permite 
decorar sem conflito com a cor de fundo. 

O consumo do produto é variável em relação à superfície a ser decorada e com o tipo de decoração realizada.

(*) Esta informação, embora acredita-se ser confiável, deve ser considerado como indicativo, a empresa reserva-se o direito 
de alterá-los sem aviso prévio. O uso desta informação não implica em qualquer responsabilidade da nossa parte, incluindo a 
violação da responsabilidade de qualquer licença. É da responsabilidade do utilizador verificar a adequação do produto para 
usos específicos. Para mais informações ou perguntas sobre produtos específicos por favor contate responsável pelo 
laboratório técnico.




