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BOLETIM TÉCNICO 

ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRASILAR GRAFITE 
 
 
Descrição: Formulado a base de resinas alquídicas especiais em combinação com pigmentos e metálicos de 

alta qualidade e cargas minerais, de fácil aplicação, proporcionando ótimo nivelamento, cobertura 
rendimento, aderência, rápida secagem, ótima flexibilidade e resistências às  intempéries. 

 
Uso e Aplicações:  Indicado para aplicações como fundo ou acabamento ambientes internos e externos, superfícies de 

metais ferrosos, aplicações de fins imobiliários e pisos, proporcionando excelente alastramento e 
acabamento acetinado. 

     
Código do Produto:  GR 40.06.140 (Grafite cinza escuro) e GR 40.06.133 (Grafite cinza claro) 
 
Tipo de Veiculo:  Resina Alquidica 
 
Teor de Sólidos: Por Peso:     56 + / - 2 %  
 
Diluente: 10 a 20% com RD 7100527. 
 
Método de Aplicação:  Revolver / Airless  
 
Demãos Recomendadas:  01 à 02 Demão com camada seca de 30 a 40 microns 
 
Rendimento Teórico:  36 a 45 m2 /galão/demão 
 
Secagem:  Ao Toque:  01 a 02 horas 
 Ao Manuseio:  04 a 06 horas 

Final:  24 horas  
 
Intervalos entre demão:  Mínimo: 24 horas Máximo: 72 horas 
 
Massa específica: 1,100 g/cm3 +/- 0,030 g/cm3 
 
Instruções Gerais Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com RD 7100527, 

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, 

respingos de solda, ferrugem, etc. 
 
Estocagem: A temperatura ambiente, 24 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. 


