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BOLETIM TÉCNICO 
ESMALTE DECORATIVO LUMINOSO 

 
 
 
Descrição: Esmalte formulado com resina acrílica e pigmentos fluorescentes de alta qualidade, fabricado em 

diversas tonalidades,  proporcionando um acabamento fosco de efeito luminoso com realce sob 
incidência da luz negra. 

 
 
Uso e Aplicações:  Indicado somente para uso interno, em alvenaria em geral, em decoração de vitrines, uso escolar, 

artesanato, papel, em superfícies de madeira, metais ferrosos em geral, etc. 
 
 
Código do Produto:  BT 40 
 
 
Diluente: Aguarrás AG 10.00.100 de 25 a 30% para aplicação a revolver 
 Aguarrás AG 10.00.100 de 05 a 10% para aplicação a pincel 
 
 
Método de Aplicação:  Revolver ou Pincel  
 
 
Rendimento Teórico:  1,3 a 1,5 m2  /112,5ml de tinta/demão 
 
 
Secagem:  Ao Toque:  10 a 20 minutos 
 Ao Manuseio:  03 a 04 horas 

Final:  24 horas  
 
 
Instruções Gerais Antes de aplicar o Esmalte Luminoso é necessária aplicação de 1 a 2 demãos de Primer Rápido 

Branco PR 04.05.007, aguardar sua secagem e fazer lixamento com lixa 400 para então finalizar 
com a aplicação do esmalte luminoso aplicando de 2 a 3 demãos cruzadas com intervalo entre 
demãos de 10minutos. 

 
 
Preparação da Superfície:  A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, 

respingos de solda, ferrugem, tinta velha, etc. 
 
Estocagem: A temperatura ambiente, 36 Meses. 
 
 
Normas de Segurança: Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe 

de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a 
embalagem.Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de 
segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e 
pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos. 


