
 

 

INFORMAÇÃO TÉCNICA

 

CONSIDERAÇÕES:   

Esmalte Acrílico Aquoso, composto por resinas de emulsão acrílica pura e pigmentos 

de elevada resistência e qualidade, possuindo excelente durabilidade e propriedades 

retardadoras de fogo 

 

PROPRIEDADES:       

Excelente resistência à lavagem.

Excelente resistência aos sais alcalinos.

Excelente poder de cobertura.

Óptimo rendimento. 

Fácil aplicação. 

Secagem rápida. 

Óptimo aspecto decorativo.

 

UTILIZAÇÃO:             

O Esmalte Acrylux MT, pode ser utilizado em par

e ferro após devida preparação da superfície. Pode ser utilizado no interior e no 

exterior.  

 

CARACTERISTICAS DO PRODUTO:

-ASPECTO: Mate aveludado

-COR: Branco 

-DENSIDADE A 25º C: 

-VISCOSIDADE DE FORNECIMENTO: 

-TEOR DE SÓLIDOS (em volume): 

-PONTO DE INFLAMAÇÃO: 

-ESTABILIDADE EM ARMAZÉM: 

temperaturas < a 50º C)
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INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Esmalte Acrílico Aquoso, composto por resinas de emulsão acrílica pura e pigmentos 

de elevada resistência e qualidade, possuindo excelente durabilidade e propriedades 

Excelente resistência à lavagem. 

Excelente resistência aos sais alcalinos. 

Excelente poder de cobertura. 

Óptimo aspecto decorativo. 

O Esmalte Acrylux MT, pode ser utilizado em paredes e tectos bem como em madeira 

e ferro após devida preparação da superfície. Pode ser utilizado no interior e no 

CARACTERISTICAS DO PRODUTO: 

Mate aveludado 

DENSIDADE A 25º C: 1,20+_ 0,05 

VISCOSIDADE DE FORNECIMENTO: 75 +_ 5 KU / 25º C 

TEOR DE SÓLIDOS (em volume): 30+_ 2 % 

PONTO DE INFLAMAÇÃO: > 50º C 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM: 1 ano em embalagens de origem bem fechadas (a 

temperaturas < a 50º C) 

– Ref. B1008 

Esmalte Acrílico Aquoso, composto por resinas de emulsão acrílica pura e pigmentos 

de elevada resistência e qualidade, possuindo excelente durabilidade e propriedades 

edes e tectos bem como em madeira 

e ferro após devida preparação da superfície. Pode ser utilizado no interior e no 

1 ano em embalagens de origem bem fechadas (a 



 

 

INFORMAÇÃO TÉCNICA

 

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

 

-DILUIÇÃO RECOMENDADA: 

5 a 10% com água limpa

 

-RENDIMENTO TEÓRICO:                                    

12-14 m²/Lt (variando com o tipo de superfície ou com o método  de pintura)

 

-TEMPO DE SECAGEM: 

1-2 horas para secagem ao tacto 

6-12 horas para secagem profunda

(em condições normais de temperatura e humidade)

 

-PROCESSOS DE APLICAÇÃO:                            

Trincha, Rolo ou Pistola Airless

 

-ESQUEMA DE PINTURA:                                       

2 demãos 

 

-PREPRAÇÃO DE SUPERFÍCIES:      

As superfícies a pintar devem estar bem secas, limpas e isentas de gordura ou 

partículas mal aderentes. No caso de repintura, deve retirar

aderente. É recomendado a aplicação prévia dum primário apropriado às 

características que a superfície a pintar apresenta. Caso a superfície esteja 

contaminada com fungos, bolores ou algas, deve ser previamente desinfectada com 

um desinfectante algicida e fungicida
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INFORMAÇÃO TÉCNICA 

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO: 

DILUIÇÃO RECOMENDADA:  

5 a 10% com água limpa 

RENDIMENTO TEÓRICO:                                     

14 m²/Lt (variando com o tipo de superfície ou com o método  de pintura)

TEMPO DE SECAGEM:  

2 horas para secagem ao tacto  

secagem profunda 

(em condições normais de temperatura e humidade) 

PROCESSOS DE APLICAÇÃO:                             

Trincha, Rolo ou Pistola Airless 

ESQUEMA DE PINTURA:                                        

PREPRAÇÃO DE SUPERFÍCIES:                         

As superfícies a pintar devem estar bem secas, limpas e isentas de gordura ou 

partículas mal aderentes. No caso de repintura, deve retirar-se toda a tinta mal 

aderente. É recomendado a aplicação prévia dum primário apropriado às 

ísticas que a superfície a pintar apresenta. Caso a superfície esteja 

contaminada com fungos, bolores ou algas, deve ser previamente desinfectada com 

um desinfectante algicida e fungicida 

– Ref. B1008 

14 m²/Lt (variando com o tipo de superfície ou com o método  de pintura) 

As superfícies a pintar devem estar bem secas, limpas e isentas de gordura ou 

se toda a tinta mal 

aderente. É recomendado a aplicação prévia dum primário apropriado às 

ísticas que a superfície a pintar apresenta. Caso a superfície esteja 

contaminada com fungos, bolores ou algas, deve ser previamente desinfectada com 



Em superfícies de madeira, recomenda

Tapa Poros, e nas superfícies metálicas um Primário Sintético ou um Aparelho 

Celuloso. 
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Em superfícies de madeira, recomenda-se a aplicação prévia duma 

Tapa Poros, e nas superfícies metálicas um Primário Sintético ou um Aparelho 

– Ref. B1008 
se a aplicação prévia duma Subcapa ou um 

Tapa Poros, e nas superfícies metálicas um Primário Sintético ou um Aparelho 


