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 T492 Aditivo de alto desempenho
 

Descrição do Produto  

  

O regulador T492 foi desenvolvido especificamente como um aprimoramento do sistema Envirobase, 

para bordas frontais, como pára-choques e painéis ou extremidades frontais. 

As partes inferiores podem ser propensas a golpes de pedras, como ao dirigir em condições extremas, 

como estradas de cascalho ou quando submetidas a lavagem a alta pressão, a adição do Regulador 

T492 melhorará as propriedades do revestimento base.  

 

Embalagens  

  

          Produto             Embalagem           Conteúdo  

         T492.11  1 litro  1 litro  

 
Produtos Relacionados  

T494 – Diluente 

T495 – Diluente

 

 

 

 

 

 

 

           
Proporção de 

Mistura: 
 
 

 

Base EHP metálica/perolizada        1 Parte 

Regulador T492                                  10% 
Diluente T494 / T495                          10% 
 
Base sólida EHP                               1 parte 
Regulador T492                                 10% 
 

Nota: A aplicação, secagem por evaporação e secagem são as mesmas do processo EHP 
padrão. Sim é necessária uma redução adicional para ajustar a viscosidade. Não adicione 
T492 adicional, use apenas T494 / T495 

 
Seleção de 

solvente 
 

 
Abaixo de 100 ° F / 38 ° C = T494 
Acima de 100 ° F / 38 ° C (com 30% ou menos de H.R.) = T495 

 Vida útil da 
mistura: 

 
 
3 meses em um recipiente de plástico selado. Agite bem antes de usar. 

Processos  
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Aplique as mãos individuais até cobrir. Deixe secar completamente em suas mãos. 

Para acelerar a secagem, pode ser usado um soprador manual.  
Após a cobertura e a opacificação, aplique uma camada de controle com uma pressão de entrada 
de 1,2 - 1,5 bar no filme seco. 
Aguarde pelo menos 15 a 20 minutos antes de aplicar o verniz. 
 

 

 

ATENÇÃO: Os produtos destinam-se exclusivamente a pintores profissionais de veículos, que deverão consultar 
as fichas de segurança do fabricante antes de usá-los.  

 
 Para mais informações:  
Customer Refinish 0800 055 4050   -  

customer_tec@ppg.com 

PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda.  
Rod. Anhanguera, Km 106 – 

Bairro: Jardim São Judas Tadeu –  

CEP 13180-900 – 

Sumaré – SP - Brasil 

 

 

Processo de mistura de volume padrão 

Combinações 
Solida Metálica / Perolizada 

Outras cores Branco Preto Outras cores Preto 

Envirobase  100 100 100 100 100 

T492  10% 10% 10% 10% 10% 

T494 / T495 10 – 20% 15 – 20% 10% 10 – 20% 10% 

 PRAZO DE ARMAZENAGEM   

Conforme validade informada na etiqueta. 
A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a 
embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes 
externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35ºC.  
  

RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA 

Número ONU: 1263  
Número de risco: 33  
Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão.  
Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações 
de Segurança de Produto Químico deste material.  
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