
O Interlac 665 é aprovado e certificado em conformidade com 
laboratórios de ensaio internacionais atendendo as normas:

FLAME RETARDANT - EXOVA WARRINGTONFIRE
 Smoke and Toxicity Test to IMO Resolution MSC 307(88).

FIRE RESISTENCE - EXOVA WARRINGTONFIRE
 Meets the "Marine Equipment Directive".

A DM A DM Química é um distribuidor homologado dos produtos para proteção passiva
da AkzoNobel -International® 

NORMAS

Obs: recomendamos utilizar primer de boa qualidade antes da aplicação deste produto. 
Também pode ser aplicado por cima de outras tintas que apresentem boas condições de 
preservação. Nunca aplique diretamente no metal.

DESCRIÇÃO

O Interlac 665 é uma tinta retardante de chamas, indicada 
para proteção passiva de qualquer tipo de superfície metálica 
com espessura minima de 3mm. 
Tem por objetivo proteger o substrato em casos de incêndio, 
retardando o fogo e inibindo a emissão de fumaça tóxica du-
rante a queima.

Indicada para proteção passiva de materiais como:
    Containers
    Chapas e vedadores metálicos.
    Portas de aço comum e corta fogo.
  Áreas internas e externas de embarcações marítimas.

Para maiores informações consulte a ficha técnica ou entre em contato com a DM Química.

Secagem

Entre demãos
- 8 horas
Ao toque
- 6 horas
Total
- 24 horas

Acabamento

Aspecto
- brilhante
Cor
- branco
   (demais consulte)

Rendimento

Interlac 665
- 6 a 8 m²/l
   (2 demãos)

Aplicação

Rolo
- lã (carneiro/sintético)
Pincel
- 75mm a 100mm
Pistola
- consultar
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CONTATO

A DM Química é uma empresa 
especilizada no desenvolvimen-
to e comercialização de produtos 
para proteção passiva conforme 
normas legislativas. Trabalha-
mos há mais de 10 anos ofere-
cendo excelente qualidade técni
ca e confiabilidade.

Nossos produtos são homologa-
dos em laboratórios de fogo 
nacionais credenciados pelo 
INMETRO de acordo com todas 
as normas vigentes menciona-
das na Instrução Técnica do 
corpo de bombeiros em todo 
território nacional.

TINTA ANTI CHAMA
Retardante de chama para Metais

Interlac 665


