LATEX ACRILICO
Descrição do Produto
Tinta acrílica de excelente durabilidade. Possui ótima impermeabilidade, com excelente
resistência ao sol, chuva, maresia, fungos, algas e alcalinidade. Fácil de aplicar apresenta
secagem rápida e baixa incidência de respingos, proporcionando às superfícies um
finíssimo acabamento de inigualável padrão de qualidade e requinte. Proporciona alto
rendimento e elevada cobertura.
Indicada para pintura de superfícies externas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto,
fibrocimento e superfícies internas de massa corrida e gesso. Pode também ser aplicada
sobre superfícies de madeira e metal, desde que adequadamente preparadas.

Propriedades Físicas & Químicas
 Cor – diversas cores.
 Peso Específico -25°C: 1,25 a 1,35.
 Aspecto – fosco, acetinado e semi-brilho.
 Rendimento-150 a 200 metros por demão. Variável de acordo com espessura,
absorção da superfície e técnica de aplicação

Preparação para Aplicação
Diluição: Adicionar de 15 a 25 % de água.

Métodos de Aplicação
 Método de aplicação: Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo mínimo de 4 horas.
Utilizar trincha de cerdas macias ou rolo de lã de carneiro de pêlo baixo. Normalmente
2 a 3 demãos são suficientes para atingir a cobertura necessária. Porém, dependendo
do tipo, estado da superfície e da cor escolhida, poderá ser necessário um número
maior de demãos.
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Cura & Secagem
Intervalo entre demãos - 3 a 4 horas
Final- 24 horas

Recomendações
 O produto não deve ser aplicado em ambientes com umidade relativa do ar maior do
que 85% e temperatura ambiente inferior a 10°C.
 A aplicação do produto deve ser realizada em ambiente ventilado.
 A temperatura do substrato deve ser no mínimo 3°C superior ao ponto de orvalho.
 Os valores de rendimento podem variar de acordo com o método de aplicação, tipo e
rugosidade do substrato, espessura aplicada, condições ambientes etc.
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