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BOLETIM TÉCNICO 

LATEX ACRÍLICO SEMIBRILHO (BRASIPLUS) 
 

 
Descrição:  Tinta Acrílica à base de água, com baixa incidência de respingos, boa cobertura e 

lavabilidade, secagem rápida, fácil aplicação, excelente retenção de cor quando exposta ao 
tempo e resistência às intempéries e ao mofo.  

 
Uso e Aplicações:  Indicado para superfícies externas e 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) 
Acrílica (interior/exterior). Quando aplicado sobre superfícies perfeitamente aparelhadas e 
cuidadosamente emaciadas e niveladas, fornece um acabamento de incomparável efeito 
decorativo. 

 
Código do Produto:  SB 44..... (semibrilho) 
 
Tipo de Veiculo:  Copolímeros Acrílicos 
 
Cor:  Conforme Catalogo de Cores 
 
Teor de Sólidos:  Por Peso:      48 + / -  2%  
 
Diluição:  10 – 20  % com água especificamente. 
 
Viscosidade à 25ºC K. U: 80 à 100 U. K. 
 
Método de Aplicação:  Rolo / Trincha / Pincel 
 
N.º Demão Recomendadas: 02 – 03 Demão 
 
Rendimento Teórico:  10 m2  / Litro / Demão 
 
Secagem/ nº demãos:  Aplicar de duas a três demãos, com intervalo de secagem de 3 a 4 horas 
 
Massa Especifica:  1,360  + / -  0,030 g/Cm3 
 
Instruções Gerais Misturar com agitação constante  até perfeita homogeneização , diluir o produto com  água,   

ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. 
 
Preparação da Superfície:  A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, 

óleo, etc... 
 
Estocagem:  A temperatura ambiente, 12 Meses. 
 
 
Embalagens Disponíveis:  ¼ (900 ml), galão (3,6 litros) e lata (18 litros). 
 
 
Observações : O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e 

do método de aplicação. 
 
 
Atende a Normas:  ABNT NBR 15079 / 2004 (NBR 14942, NBR 14942, NBR 14943 e NBR 15078) 

ABNT NBR 11702 / 1992 . Tipo 4.2.5 
 
 


