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Embalagens: 3,6 e 18 Litros 
   

         (STANDARD) 

  

                                                                                                                          

 

 ACRILPLAST  ACETINADO 
DESCRIÇÃO: é uma tinta sem cheiro (após 03 horas de aplicação em local arejado), indicado para pintura de superfícies internas e 
externas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, texturas, gesso e fibrocimento.  ACRILPLAST ACETINADO possui ótimo poder de 
cobertura, alastramento e rendimento, com acabamento finíssimo, além de proporcionar boa resistência às intempéries. 
COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não         
metálicos e água.  

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Cor: Conforme catálogo de cores  

Sólidos/Peso: 32,00 a 35,00% - varia conforme a cor  

Peso Específico: 1,13 a 1,20 g/cm³ 

                               Viscosidade: 82 a 90 UK 
 

pH: 8,8 a 9,2 
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 

Acabamento                    : Acetinado (11 ≤  UB < 18 a 60º)                                          
Instrumentos de Pintura: Rolo de lã pelo curto, pincel ou pistola 
Diluição (água limpa)      : Pincel ou rolo: até 35%  

                                                                           Pistola: 35% 
Número de demãos: 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um                                               
número maior de demãos. 
Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses 

 

RENDIMENTO 
Rendimento: Galão 3,6 L e Lata 18 L: 
Mínimo 14m² acabado (Galão) e mínimo 70m² acabado (Lata) 

 
              

SECAGEM 
Toque: 30 minutos  
Entre demãos: 04 horas 
Final: 12 horas 

 
 

 
Recomendações: Podem ocorrer manchas se houver contato com água nos primeiros 20 dias da pintura. Neste 
caso, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa, sem esfregar para evitar desgaste do filme 
ou levantamento de brilho em caso de tintas foscas.        

 

 



 
Revisão: Março_2021  

Embalagens: 0,8L; 3,2L e 16L 
   

         (STANDARD)       
 

                                                                                                                         

 

 ACRILPLAST FOSCO BASES A, B e C 
DESCRIÇÃO: é uma tinta sem cheiro (após 03 horas de aplicação em local arejado), indicado para pintura de superfícies internas e 
externas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, texturas, gesso e fibrocimento.  ACRILPLAST FOSCO possui excelente poder de 
cobertura, alastramento e rendimento, com acabamento finíssimo, além de proporcionar boa resistência às intempéries. 

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não         
metálicos e água 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Cor: Conforme catálogo de cores  

Sólidos/Peso: 36,00 a 46,00% - varia conforme a cor  

Peso Específico: 1,21 a 1,35 g/cm³ 

                               Viscosidade: 105 a 120 UK 
 

pH: 8,8 a 9,2 
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 

Acabamento                   : Fosco (≤ 8,0 UB à 85º)                                         
Instrumentos de Pintura: Rolo de lã pelo curto, Pincel ou Pistola 
Diluição (água limpa)     : Pincel ou Rolo: até 35%  

                                                                          Pistola: até 50% 
Número de demãos: 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um                                               
número maior de demãos. 
Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses 

 

                         RENDIMENTO 

Rendimento: Quarto 0,8L; Galão 3,2L e Lata 16L:    

               Mínimo 4,5m² acabado (0,8L); mínimo 18m² acabado (3,2L) e mínimo 90m² acabado (16L) 

 
              

SECAGEM 
Toque: 30 minutos  
Entre demãos: 04 horas 
Final: 12 horas 
 
 
Recomendações: Podem ocorrer manchas se houver contato com água nos primeiros 20 dias da pintura. Neste 
caso, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa, sem esfregar para evitar desgaste do filme 
ou levantamento de brilho em caso de tintas foscas.        

 
  

 



Embalagens: 3,6 e 18 Litros 
   

         (STANDARD)       
 

                                                                                                                         

 

 ACRILPLAST  FOSCO 
DESCRIÇÃO: é uma tinta sem cheiro (após 03 horas de aplicação em local arejado), indicado para pintura de superfícies internas e 
externas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, texturas, gesso e fibrocimento.  ACRILPLAST FOSCO possui excelente poder de 
cobertura, alastramento e rendimento, com acabamento finíssimo, além de proporcionar boa resistência às intempéries. 

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não         
metálicos e água. 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Cor: Conforme catálogo de cores  

Sólidos/Peso: 38,00 a 50,00% - varia conforme a cor  

Peso Específico: 1,25 a 1,40 g/cm³ 

                               Viscosidade: 100 a 110 UK 
 

pH: 8,8 a 9,2 
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 

Acabamento                   : Fosco (≤ 8,0 UB a 85º)                                         
Instrumentos de Pintura: Rolo de lã pelo curto, Pincel ou Pistola 
Diluição (água limpa)     : Pincel ou Rolo: até 35%  

                                                                          Pistola: até 50% 
Número de demãos: 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um                                               
número maior de demãos. 
Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses 

 

RENDIMENTO 
 
Rendimento Mínimo: Galão 3,6 L e Lata 18 L: 

Mínimo 18m² acabado (Galão) e mínimo 90m² acabado (Lata) 

 
              

SECAGEM 
Toque: 30 minutos  
Entre demãos: 04 horas 
Final: 12 horas 
 
 
Recomendações: Podem ocorrer manchas se houver contato com água nos primeiros 20 dias da pintura. Neste 
caso, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa, sem esfregar para evitar desgaste do filme 
ou levantamento de brilho em caso de tintas foscas.        
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                               Embalagens: 3,6 e 18 Litros    
   

         (STANDARD)       
 

                                                                                                                          

 

 ACRILPLAST  SEMI BRILHO 
DESCRIÇÃO: é uma tinta sem cheiro (após 03 horas de aplicação em local arejado), indicado para pintura de superfícies internas e 

externas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, texturas, gesso e fibrocimento. ACRILPLAST SEMI BRILHO possui ótimo poder de 

cobertura, alastramento e rendimento, com acabamento finíssimo, além de proporcionar boa resistência às intempéries. 

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não         

metálicos e água. 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Cor: Conforme catálogo de cores  

Sólidos/Peso: 32,00 a 35,00% - varia conforme a cor  

Peso Específico: 1,13 a 1,20 g/cm³ 

                               Viscosidade: 82 a 90 UK 

 

pH: 8,8 a 9,2 

 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 
Acabamento                    : Semi Brilho (18 ≤ UB < 40 a 60º)                                          

Instrumentos de Pintura: Rolo de lã pelo curto, Pincel ou Pistola 

Diluição (água limpa)     : Pincel ou rolo: até 35%  

                                                                           Pistola: 35% 

Número de demãos: 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um                                               

número maior de demãos. 

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses 

 

RENDIMENTO 
Rendimento Mínimo: Galão 3,6 L e Lata 18 L: 

Mínimo 14m² acabado (Galão) e mínimo 70m² acabado (Lata) 

 
              

SECAGEM 
Toque: 30 minutos  

Entre demãos: 04 horas 

Final: 12 horas 

 

 
Recomendações: Podem ocorrer manchas se houver contato com água nos primeiros 20 dias da pintura. Neste 

caso, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa, sem esfregar para evitar desgaste do filme 

ou levantamento de brilho em caso de tintas foscas.        
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