
Características físicas:

1,24 ± 0,02 gr / cm³

2Até 100 m  / Galão 3,6 Litros / Demão
2Até 500 m  / Galão 18 Litros / Demão

Veiculo

Componentes

Pesos específico
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Descrição:

Polímero acrílico em dispersão aquosa.

Tinta acrílica de acabamento fosco para exteriores e interiores

Produto de alto poder de cobertura, mínimo respingamento e fácil aplicação com pincel, rolo ou air-less. 
Seu acabamento é homogêneo e resistente a intempérie, calor e abrasão úmida.
Recomendado para superfícies de tijolos, reboco, concreto, blocos de cimento ou cerâmicos (não esmaltados), madeira e alvenaria 
em geral; sendo que tem resistência a abrasão úmida, permite a lavagem de certas manchas. 
A variedade de cores que se oferece, pode-se ampliar pela possibilidade de misturá-las entre si em qualquer proporção, agregando 
as suas qualidades de proteção, revolucionárias possibilidades decorativas.

Tratamento prévio das superfícies

As superfícies devem estar limpas, secas, livres de graxa, mofo, poeira e restos de materiais contaminantes. É importante que ao 
aplicar a tinta as paredes não retenham água proveniente de infiltrações ou vazamentos, já que isso produzirá a formação de 
bolhas. A alvenaria nova deve estar perfeitamente curada (mínimo 30 días). 
Se não puder aguardar esse tempo, faça uma lavagem da superfície com ácido muriático 10% em água limpa, para diminuir a 
alcalinidade residual, enxaguar com água abundante e deixar secar. 
Não aplicar sobre superfícies esmaltadas, pastilhas, azulejos ou vidro. 
Quando existir bolhas ou desprendimentos parciais, eliminar as zonas afetadas de modo a deixar apenas o que está firmemente 
aderido. Frestas ou trincas devem ser previamente tratadas, ou preenchidas com Recubriplast Frestas & Juntas.
Caso existam imperfeiçoes menores nas paredes utilize massa acrílica no exterior. Já se tratando de trabalhos em paredes 
interiores também pode considerar a utilização de massa corrida; deixe secar totalmente, lixe convenientemente e inicie o serviço 
de pintura.
Em paredes novas é aconselhado a aplicação de selador concentrado incolor já para paredes com problemas de manchas 
recomenda se o fundo fixador, base solvente.

Acrílico de acabamento Premium, com rendimento superior - Base aquosa.

Usos:

Dióxido de titânio, cargas inertes e outros dependendo da cor 

Rendimento teórico
Galão 3,6 L por demão

Lata 18 L por demão

Cores

Brilho

Fundo Selador

Número de demãos

Tempo de secagem ao toque

Tempo para cura total (Máxima dureza)

Intervalo entre demãos

Limpeza e Diluição

Tipo de Produto

Prazo de Validade 

Embalagens

Conforme Catálogo de Cores

Fosco

30 minutos (25 ºC ± 2 ºC e 60 % URA)

12 horas

Mínimo de 4 horas – Preferentemente 12 horas (25 ºC ± 2 ºC e 60% URA)

Água limpa e sabão para mãos, pele e ferramentas enquanto o produto não tenha secado.

Não inflamável – não propaga fogo, evitando riscos de incêndio.

24 meses. 

Galão metálico de 3,6 Litros e Lata metálica de 18,0 Litros

Pode utilizar o mesmo produto diluído com água limpa em até 50%

De 2 a 3 demãos, dependendo do tipo de absorção do substrato

Aplicação

De preferência não trabalhe sobre superfícies muito quentes, evitando as horas de meio-dia ou dias com temperaturas inferiores aos 
5°C. Caso não tenha  utilizado o selador aplique uma demão do produto diluído até 50% com água limpa, de preferência com pincel 
ou trincha para produzir uma boa penetração do mesmo no substrato, esta demão fará as vezes de selador e fixador do substrato; 
com intervalos de tempo de 4 horas aplique duas demãos com até 35% de diluição. Esta forma de diluição, lhe dará o acabamento e 
rendimento estimado.



Recomendações:

2

Faça um correto planejamento do serviço de pintura, que permita respeitar os tempos entre demãos e aqueles necessários 
para a cura total do produto aplicado.

Em alvenaria nova dedique especial atenção na retirada de possível existência de nata cimentícea, antes de começar o serviço 
de pintura, já que o desplacamento da mesma poderá danificar o trabalho executado.

Não trabalhe sobre superfícies muito quentes, evitando as horas próximas do meio-dia ou dias com temperaturas inferiores 
aos 5º C. 

Não execute serviços nos ambientes externos quando existir probabilidade de chuva no período de 24 horas;

Após cada chuva deixe secar muito bem as superfícies para dar continuidade ao serviço de pintura;

Antes da aplicação, homogeneizar convenientemente o produto utilizando uma espátula plana com movimentos circulares 
ascendentes e descendentes até completa mistura do conteúdo da embalagem. 
Este é um passo muito  importante, mas que  demora alguns minutos quando feito manualmente;

Na hora de calcular a quantidade do material necessário para realizar o serviço sempre considere o perfil e estado da superfície;

Caso haja dúvidas ligue para o SAC (Serviço de Assistência ao Cliente e Consumidor) - Telefone Fax (0XX 21) 3346 – 0211. 

Tipo de produto: não inflamável

Precauções de segurança:

Meio ambiente:

Importante:

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais;
Evitar inalação prolongada;
Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI)
No caso de ingestão, não provocar vômito. Beber água em abundancia e agendar consulta médica
No caso de contatos:
       Com olhos: lavar com água limpa em abundância, manter a pálpebras abertas e efetuar exame oftalmológico.
       Com a pele: lavar com água limpa e sabão neutro.

Evitar o despejo de produto em cursos d' água;
Em caso de derramamento em solo, recolher o produto utilizando produtos absorventes como terra, areia e serragem;
Proceder a eliminação de resíduos de forma controlada e de acordo com a legislação federal e estadual vigentes.

Caso após a leitura completa da Ficha Técnica, ainda surjam dúvidas ou consultas, entre em contato com o nosso SAC 
pelo Tel. (0XX 21) 3346-0211 ou através do correio eletrônico: 
comercial@sinteplast.com.br 
Internet: www.sinteplast.com.br
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