MacroTint y MiniTint

TIPOS
MacroTint tem um volume máximo
de dosagem de 5-fl oz (148 ml) e é
calibrado em graduações de 1/4 fl oz
(7,4 ml).
MiniTint tem um volume máximo de
dosagem de 1-fl oz (29,6 ml) e é
calibrado em graduações de 1/48 fl
oz (0,6 ml).

1. Nome do produto

TAMANHOS

MacroTint y MiniTint

MacroTint é vendido no tamanho de
5-fl oz (148 ml) e MiniTint é vendido
no tamanho 1-fl oz (29,6 ml) (ver
tipos).

2. Fabricante
WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th Pl (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Descrição do Produto
USO BÁSICO
MacroTint e MiniTint são destinados
unicamente ao uso profissional. São
dispositivos portáteis específicos
para medição extremamente precisa
e distribuição de corantes líquidos.
MacroTint e MiniTint são destinados
a medir as tinturas líquidas KorrectO e Perfect-O da Wood Kote,
usadas para tingir corantes e lacas
da Wood Kote. Também podem ser
usados para medir com precisão
qualquer tintura líquida, agente para
matizar ou aditivo.

VANTAGENS
•
•
•

Precisos
Duráveis
Portáteis

COMPOSIÇÃO & PROPRIEDADES
MacroTint e MiniTint são fabricados
com alumínio de aviação anodizado
e cortados a laser. A barra de
calibração
é
sustentada
por
conjuntos de parafusos de aço
inoxidável. O diâmetro interno do
cilindro está dentro das 0.003"
(0,0672 mm) do diâmetro do pistão.
Os
solventes
normalmente
associados aos acabamentos de
madeira de interiores não devem
afetar as superfícies anodizadas.

4. Ficha Técnica
PROPIEDADES FÍSICAS
Peso:
MacroTint 34 oz (964 gm)
MiniTint 6.2 oz (175.8 gm)

5. Modo de Usar
Não se requer qualquer instalação.
MacroTint e MiniTint vêm prontos
para o uso. Segurar o dispositivo na
posição vertical com os números da
escala de medição voltados para o
operador. Segurar o pistão na parte
inferior e girá-lo até que a barra de
calibração esteja alinhada sobre os
números da escala de medição.
Puxar o pistão para baixo até que a
extremidade da barra de calibração
alcance a graduação desejada, e a
seguir, girar o pistão em 1/4 de giro
para travá-lo no local. Colocar o
dispositivo sobre uma superfície
plana e encher o espaço do cilindro
com o líquido apropriado até a
borda, e imediatamente transferir o
líquido para o recipiente adequado
enquanto gira-se o pistão para
alinhá-lo à barra de calibração sobre
os números na escala de medição.
Empurrar o pistão para o topo do
cilindro. O líquido remanescente na
cabeça do pistão deve ser removido
com uma espátula de metal.

LIMPEZA
Limpar MacroTint e MiniTint após
cada uso. O pistão deve ser
removido do cilindro e todas as
superfícies devem ser limpas com
um pano macio e um solvente
apropriado. As tinturas devem ser
removidas dos dispositivos com
LaqThin T-99A (diluente de laca).

Outros materiais são mais bem
removidos
com
solventes
alternativos como aguarrás mineral
ou detergente e água.

6. Disponibilidade & Custo
DISPONIBILIDADE
MacroTint
e
MiniTint
estão
disponíveis através de varejistas
autorizados da Wood Kote ou
diretamente do fabricante. Uma lista
de distribuidores se encontra
disponível com o fabricante e pode
ser encontrada no seu site na
internet.

CUSTO
Informações sobre custo estão
disponíveis através dos varejistas
autorizados Wood Kote ou através
do fabricante.

7. Garantia
MacroTint
e
MiniTint
estão
garantidos como livres de defeitos
em materiais e manufatura. Sob uso
e condições normais, estes produtos
devem funcionar indefinidamente.
Estes
produtos
podem
ser
comprados para inspeção e uso
experimental com a garantia de
dinheiro devolvido em 60 dias.
Contatar o fabricante para obtenção
de todos os detalhes e política de
devolução.

8. Manutenção
AJUSTE
A barra de calibração em um
MacroTint
ou
MiniTint
pode
periodicamente se tornar inclinada
ou perder o grau de fricção
necessário para sustentar o cilindro
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no lugar. Isto pode ser corrigido pela
remoção de dois conjuntos de
parafusos de aço inoxidável que
prendem a barra de calibração,
inclinando-se muito delicadamente a
barra em um arco discreto na
direção do pistão e então a
parafusando novamente.

9. Serviços Técnicos
MacroTint e MiniTint não devem
requerer
qualquer
serviço
ou
assistência técnica.
Contatar o
fabricante em caso de dúvidas ou
necessidade
de
informações
adicionais.
O fabricante fornece
fórmulas de tinturas básicas, as
quais estão disponíveis no seu site.
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10. Sistemas de Arquivamento
•
•
•

Catálogo de produtos Wood Kote
Informações adicionais dos
produtos estão disponíveis com
o fabricante
www.woodkote.com

Wood Kote, Lite-N-Up, WoodPerfect, WoodBuddy, W-F-C, SprayLaq, KatLaq, Trans Kote, Jel'd Stain, Liqwid Stain, Dye Stain, Glaze Kote, BrushLaq, Jel'd Poly Kote, Ultra
Poly Kote, Flagship, FloorEver, Clear and Clean, X-Link-R, MacroTint & MiniTint, Korrect-O, Perfecto-O, LaqFlat, PolyFlat, LaqAdd, LaqThin, WashThin, AceThin,
PolySolvent, Sta-Wax, Lin Soap, C-U-2 são marcas registradas ou nomes comerciais da Wood Kote Products Inc.

