
DÚVIDAS

DESCRIÇÃO

O Polyclear PSC foi desenvolvido para proteger superfícies do 
interperismo. Ideal para aplicação em piscinas, toboáguas, 
peças em fibra de vidro ou pedras. Por possuir alta resistência 
química e UV, permanece com sua cor por um grande perído 
de tempo, evitando o descoloramento, que é normal em locais 
expostos ao interperismo.

    Alta resistência química e a raios solares (UV).
    Mantém sua cor por mais tempo, mesmo em locais externos.    Mantém sua cor por mais tempo, mesmo em locais externos.
    Fácil utilização, não precisa de compressor e pistola.
    Incolor para aplicação sobre tintas e pedras e em cores.

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

Eu mesmo consigo aplicar esse produto?
  Sim! A aplicação do Polyclear PSC é simples, porem recomendamos 
seguir rigorosamente as infomações passadas pela DM Química.
Não sei qual tinta dNão sei qual tinta devo usar em minha piscina, o que eu faço?
  Não tem problema, fique tranquilo, nós  analisamos a sua piscina e 
recomendamos o produto ideal para sua reforma.
Posso utilizar esse produto em pedras?
 Sim! O Polyclear PSC incolor é ideal para aplicação em pedras naturais, 
evitando o acumulo de limos e fungos na superfície, além disso garante 
um ótimo acabamento.

*Em alguns casos o Polyclear não deve ser aplicado diretamento sobre o substrato.
*Leia atentamente as informações de preparo na ficha técnica.

Secagem

Entre demãos
- 12 a 72 horas
Ao toque
- 1 hora
Total
- 7 dias

Acabamento

Aspecto
- brilhante
Cores
- incolor/cores
   (demais consulte)

Rendimento

Polyclear PSC
- 5 a 8 m²/l
   (2 demãos)

Aplicação

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

A DM Química é uma empresa 
especilizada no desenvolvimen-
to e comercialização de produ-
tos para piscinas, pisos e 
proteção passiva. Trabalhamos 
há mais de 10 anos oferecendo 
excelente qualidade técnica e 
confiabilidade.

Nossos produtos são desen-
volvidos com alta tecnologia, 
pensando sempre na facilidade 
de utilização, resistência e dura-
bilidade.

Não sabe como reformar 
sua piscina?

Entre em contato com a gente, 
envie fotos, analisamos a sua 
piscina e indicamos o processo 

correto para reforma.

POLYCLEAR PSC
Tinta e Verniz Poliuretano


