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ESMALTE DUPLA AÇÃO – BASES A,B e C  
DESCRIÇÃO: É um produto que é fundo e acabamento, que dispensa aplicação prévia de um fundo anticorrosivo, permitindo a 
aplicação do esmalte diretamente sobre superfícies ferrosas. Indicado para pintura de superfícies internas ou externas de madeiras 
ou metais ferrosos. ESMALTE S INT ÉT IC O DU PLA  AÇ ÃO  é de fácil aplicação, possui ótimo poder de cobertura, 
alastramento e rendimento, além de proporcionar ótima resistência às intempéries.  
 
COMPOSIÇÃO: Produto à base de resina alquidica modificada, pigmentos orgânicos, inorgânicos, ant icorrosivos e 
metál icos, aditivos especiais, secantes e solventes.  
 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Cor: Conforme catálogo de cores 

Sólidos/Peso: Mínimo 50% 

Viscosidade KU: 75 a 85  

Peso Específico: 0,98 a 1,30 g/cm³ 

 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 
Acabamento: Brilhante  (min. 80,0 UB a 20º)  
                        Acetinado (20,0 a 40, UB a 60º)  
                        Fosco       (máx. 10 UB a 85º)                                        
Instrumentos de Pintura: Rolo de espuma, trincha, pincel ou pistola. 
Diluição (Aguarrás): Rolo de espuma, trincha ou pincel com cerdas macias – Até 10% 

Pistola – Até 20%  
Número de demãos: Geralmente 02 são suficientes, porém dependendo da superfície e cor utilizada, pode ser 
necessário um número maior de demãos. 
Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses. 
 

   RENDIMENTO 

    Rendimento (m²/demão): 0,8L e 3,2L 

 Até 20m²/demão (quarto) e até 80m²/demão Galão)  

 
 SECAGEM 

Toque: Até 03 horas  
Entre demãos: até 08 horas 
Final: até 18 horas 

 
 

Embalagens: de 0,8L e 3,2L  
Produto classificado conforme norma NBR 11702 - tipo 4.2.1.7 Brilhante (PREMIUM) 
                                                                                        tipo 4.2.1.8 Acetinado (PREMIUM)                                                                                   

                     tipo 4.2.1.9 Fosco       (PREMIUM  
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ESMALTE DUPLA AÇÃO – BASE SOLVENTE  
DESCRIÇÃO: É um produto que é fundo e acabamento, que dispensa aplicação prévia de um fundo anticorrosivo, permitindo a 
aplicação do esmalte diretamente sobre superfícies ferrosas. Indicado para pintura de superfícies internas ou externas de madeiras 
ou metais ferrosos. ESMALTE S INT ÉT IC O DU PLA  AÇ ÃO  é de fácil aplicação, possui ótimo poder de cobertura, 
alastramento e rendimento, além de proporcionar ótima resistência às intempéries.  
 
COMPOSIÇÃO: Produto à base de resina alquidica modificada, pigmentos orgânicos, inorgânicos, ant icorrosivos e 
metál icos, aditivos especiais, secantes e solventes.  
 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Cor: Conforme catálogo de cores 

Sólidos/Peso: Mínimo 50% 

Viscosidade KU: 75 a 85  

Peso Específico: 0,98 a 1,30 g/cm³ 

 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 
Acabamento: Brilhante  (min. 80,0 UB a 20º)  
                        Acetinado (20,0 a 40, UB a 60º)  
                        Fosco       (máx. 10 UB a 85º)                                        
Instrumentos de Pintura: Rolo de espuma, trincha, pincel ou pistola. 
Diluição (Aguarrás): Rolo de espuma, trincha ou pincel com cerdas macias – Até 10% 

Pistola – Até 20%  
Número de demãos: Geralmente 02 são suficientes, porém dependendo da superfície e cor utilizada, pode ser 
necessário um número maior de demãos. 
Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses. 
 

   RENDIMENTO 

    Rendimento (m²/demão): 0,9L e 3,6L 

 Até 20m²/demão (quarto) e até 80m²/demão Galão)  

 
 SECAGEM 

Toque: Até 03 horas  
Entre demãos: até 08 horas 
Final: até 18 horas 

 
 

Embalagens: de 0,9L e 3,6L  
Produto classificado conforme norma NBR 11702 - tipo 4.2.1.7 Brilhante (PREMIUM) 
                                                                                        tipo 4.2.1.8 Acetinado (PREMIUM)                                                                                   

                     tipo 4.2.1.9 Fosco       (PREMIUM  

  

 


