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BOLETIM TÉCNICO
DITO&FEITO TINTA ACRÍLICA ECONOMICA
Descrição:

Produto de alto desempenho, desenvolvido seguindo tendências mundiais de produtos
baixos VOC, ecologicamente correto, e não exala odor três horas após a aplicação.
Apresentando um ótimo nivelamento e ótimo rendimento, baixa incidência de respingos,
excelente cobertura úmida e excelente cobertura seca, secagem rápida, fácil aplicação,
possui característica antimofo. Sua fórmula exclusiva confere à tinta um fino acabamento
sedoso, onde o efeito estético proporciona um toque leve e suave às paredes.

Uso e Aplicações:

Indicado para superfícies internas de alvenaria, reboco, concreto e também em madeira,
metais e gesso, desde que previamente preparados. Para melhor desempenho nos interiores,
recomendamos corrigir as imperfeições com Massas PVA (somente interior) ou Massa
Acrílica. Quando aplicado sobre superfícies perfeitamente aparelhadas e cuidadosamente
emaciadas e niveladas, fornece um acabamento de incomparável efeito decorativo.

Código do Produto:

FO 91.... (fosco)

Tipo de Veiculo:

Copolímeros Acrílicos.

Cor:

Conforme Catalogo de Cores (tons pasteis).

Diluição:

Pronto para uso. Caso necessário diluir, usar 5% de água potável.

Método de Aplicação:

Trincha / Pincel /Airless / Pistola Convencional / Rolos de Lã, Microfibras ou Veludo.

N.º Demão Recomendadas:

Uma demão Cruzada

Rendimento Teórico:

Até 12 m2 / Litro / Demão (Única Demão Cruzada). Variável de acordo com a diluição,
rugosidade e absorção do substrato e preparação da superfície.

Massa Especifica:

1,540 + / - 0,030 g/Cm3

Instruções Gerais:

Produto pronto para uso. Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização,
caso necessário diluir o produto, usando no máximo 5 - 10% com água potável, ajustando a
viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. Aplicar apenas uma
demão cruzada, tomando o cuidado de não dar muitas passadas com o rolo seco de tinta,
devendo deixa-lo sempre úmido com o produto. A demão cruzada é necessária para não
deixar nenhuma falha que possa comprometer sua performance. Usar rolos de pelos mais
baixos e até mesmo pelos médios, Não utilizar rolos de lã sintética e pelos longos que
podem comprometer a performance do produto e seu rendimento. Recomendamos rolos de
microfibra, para uma ótima aplicação.

Preparação da Superfície:

A superfície a ser pintada deverá estar sempre seca isenta de contaminantes como, poeira,
graxa, óleo, etc. Não deve apresentar partes soltas ou mal aderidas. (NBR 13245/92).
Superfícies com brilho devem ser lixadas antes e limpas para remover a poeira.

Estocagem:

A temperatura ambiente, 24 Meses.

Embalagens Disponíveis:

¼ (900 ml), galão (3,6 litros) e lata (18 litros).

Observações:

O Rendimento é teórico. Sendo que rendimento e o desempenho do produto dependem das
condições ideais de preparação da superfície a ser aplicada, da rugosidade e porosidade da
superfície, do método de aplicação e do tipo de material a ser aplicada, além dos
conhecimentos técnicos e práticos do aplicador.

Atende a Normas:

ABNT NBR 15.079/2004 e ABNT NBR 11.702/1992 – TIPO 4.2.5.

