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Características do Produto

o DENSIDADE: 1,30±0,01 (a 23C)

o VISCOSIDADE: 120 ± 5 KU (a 23ºC)

o SÓLIDOS EM PESO: 40,3 ± 1 %

o BRILHO: 20-30 gu Angº 60º 

o PONTO DE INFLAMAÇÃO: Não inflamável

o Valor limite UE para este produto (cat. A/a) :30 g/L (2010). Este produto contém no máximo 

5 g/L de COV

Propriedades

o Lavável

o Ecológica (EU Ecolabel PT/07/002) 

Descrição

o Tinta plástica formulada com base em emulsão de copolímeros vinílicos.

o Acabamento: Liso 

o Brilho: Acetinado (20-30 gu Ang 60º)

Utilização

o Sobre superfícies em reboco, estuque, gesso cartonado e pinturas antigas, no interior

Características da Aplicação

o RENDIMENTO: 14 m2/L (monocamada) dependendo da superfície.

o SECAGEM AO TATO: aprox 1h

o SECAGEM ENTRE DEMÃOS: aprox 7h

o SECAGEM TOTAL: aprox 24h
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Limpeza de ferramentas

Limpeza com água morna e sabão. 

Sistema de Aplicação

o Trincha ou rolo anti-gota

Preparação da Superfície

o Aplicar em superfícies secas e limpas. Se necessário proceder a uma lavagem com uma

solução desinfetante para eliminar os fungos ou bolores existentes na superfície.

o Superfícies não pintadas: Retirar o pó e aplicar um primário adequado.

o Superfícies pintadas: lavar, desinfetar e deixar secar. Sobre tintas acetinadas ou

brilhantes retirar o brilho com uma lixa fina. Eliminar as pinturas anteriores que estejam

gretadas ou mal aderidas. Efetuar as reparações necessárias e depois aplicar se

necessário um primário adequado.

Aplicação

o Homogeneizar o produto, por agitação e deixar repousar alguns minutos antes de aplicar.

Aplicar diretamente sobre as superfícies preparadas 1-2 demãos, normalmente sem

diluição. Caso seja necessário, pode diluir-se com 5% de água potável.

o Aplicar a tinta espalhando-a uniformemente sobre a superfície. Terminar a aplicação 

afagando-o no sentido de baixo para cima e com o rolo na mesma posição. 

o Nota: Evitar voltar a passar nas partes que já estejam secas para não deixar marcas

Indicações importantes

o Esperar duas semanas para poder lavar as paredes com água.

o Temperatura ideal de aplicação: entre 15°C e 25°C, evitando correntes de ar.

o Tratando-se de um produto aquoso, os tempos de secagem, a aderência e o enrijamento 

são bastante influenciados pela temperatura e humidade ambientes. Não é aconselhada a 

aplicação do produto em tempo muito frio ou húmido (máximo 80% de Hr).

o Armazenar o produto verticalmente, protegido do frio, do calor e da humidade no máximo 

durante 12 meses.

o Não deite os resíduos do esmalte pelo esgoto. Pode levar a lata vazia e os restos para um 

ponto de recolha de resíduos sólidos (Ecoponto).
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