
 

INFORMAÇÃO TÉCNICA

 

CONSIDERAÇÕES:   

Tinta baseada em resinas de emulsão estireno

de boa qualidade, muito económica, boa aderência, boa cobertura, bom enchimento e 

resistente à acção do tempo.

 

PROPRIEDADES:       

Boa resistência à água 

Bom enchimento 

Bom desenho 

Fácil aplicação 

Secagem rápida 

Permite disfarçar pequenos defeitos das superfícies

 

UTILIZAÇÃO:             

A sua utilização é recomendada, sempre que se pretenda uma protecção e decoração 

económicas de acabamento rugoso em superfícies interiores, de razoável duração.

 

CARACTERISTICAS DO PRODUTO:

 

-ASPECTO: Mate rugoso

-COR: Branco 

-DENSIDADE A 25º C: 

-VISCOSIDADE DE FORNECIMENTO: 

-TEOR DE SÓLIDOS (em volume): 

-PONTO DE INFLAMAÇÃO: 

-ESTABILIDADE EM ARMAZÉM: 

temperaturas entre 5 e 45º C ) bem fechadas.
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INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Tinta baseada em resinas de emulsão estireno-acrílicas, pigmentos e cargas siliciosas 

de boa qualidade, muito económica, boa aderência, boa cobertura, bom enchimento e 

resistente à acção do tempo. 

Permite disfarçar pequenos defeitos das superfícies 

A sua utilização é recomendada, sempre que se pretenda uma protecção e decoração 

abamento rugoso em superfícies interiores, de razoável duração.

CARACTERISTICAS DO PRODUTO: 

Mate rugoso 

DENSIDADE A 25º C: 1,60+_ 0,05 

VISCOSIDADE DE FORNECIMENTO: 135+_ 5 KU / 25º C 

TEOR DE SÓLIDOS (em volume): 40+_ 2% 

E INFLAMAÇÃO: > 50º C 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM: Cerca de 6 meses em embalagens de origem (a 

temperaturas entre 5 e 45º C ) bem fechadas. 

– Ref. C1000 
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INFORMAÇÃO TÉCNICA

 

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

 

-DILUIÇÃO RECOMENDADA: 

1ª demão 15-20% com água limpa

Demãos seguintes, sem diluição

 

-RENDIMENTO TEÓRICO:                                    

1-2 m2/Lt (variando com o tipo de superfícies ou o método de aplicação)

 

-TEMPO DE SECAGEM: 

1-2 horas (em condições normais de temperatura e de humidade)

 

-PROCESSOS DE APLICAÇÃO:                            

Trincha , Escova , Rolo e Máquina de Projectar.

 

-ESQUEMA DE PINTURA:                                       

2 ou 3 demãos 

 

-PREPRAÇÃO DE SUPERFÍCIES:                        

As superfícies a pintar devem estar bem secas,

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. 
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INFORMAÇÃO TÉCNICA 

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO: 

DILUIÇÃO RECOMENDADA:  

20% com água limpa 

seguintes, sem diluição 

RENDIMENTO TEÓRICO:                                     

2 m2/Lt (variando com o tipo de superfícies ou o método de aplicação)

TEMPO DE SECAGEM:  

2 horas (em condições normais de temperatura e de humidade) 

CAÇÃO:                             

Trincha , Escova , Rolo e Máquina de Projectar. 

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 

características que a superfície a pintar apresenta.  

– Ref. C1000 
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