
 

 

 

 

 
                                    

 

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA. 
Parque Industrial de Coimbrões lote 1O, 3500-618 Viseu Portugal 

tel. 232 470 970 fax: 232 470 975    tlm. 967 251 069 

e-mail: geral@vougatintas.pt     www.vougatintas.pt 

 

Matriculado  na Conservatória  do Registo Comercial de Viseu sob o n° 2191     Capital Social 175.000  €       Contribuinte 502 763 086 
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CARACTERÍSTICAS 
 

Esmalte aquoso de acabamento brilhante, baseado numa emulsão vinilacrílica, com boas 

características de flexibilidade, de impermeabilidade à água e de permeabilidade ao vapor de água. 

Proporciona filmes de boa resistência ao envelhecimento, à lavagem e tem bom poder de cobertura. 

 

INDICAÇÃO 
 

Indicado na pintura de madeiras, em interior e exterior. Dadas as suas características, também é 

indicado na pintura de diversos suportes utilizados em construção civil, tais como - rebocos, alvenarias, 

estuque, metais, etc, devidamente preparados para receber a pintura. 

 

ESPECIFICAÇÕES 
 

 Cor - Cores de catálogo e por afinação. 

 Aspeto - Brilhante 

 Viscosidade - 85 ± 5 KU 

 Secagem: 

o Superficial - Aprox. 1 a 2 horas 

o Intervalo entre demãos- Aprox. 12 horas 

o Utilização – Aprox. 24horas 

o É de salientar que os tempos de secagem podem alterar consoante a temperatura e 

a humidade, uma vez que se trata de um produto aquoso. 

 COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/b): 100g/L 

(2010). Este produto contém no máximo 96.00 g/L. 

 

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora 

das nossas instalações). 

 

DILUIÇÃO 
 

 Exclusivamente com água. 

 1ªDemão - 10% 

 2ªDemão - 5% 

 Diluente de limpeza - Água. 
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APLICAÇÃO 
 

 As superfícies a pintar devem estar limpas, secas, isentas de partículas mal aderentes e 

devidamente preparadas com primários adequados. 

 Em superfícies metálicas, limpar e remover cuidadosamente ferrugens existentes e aplicar um 

primário adequado, antes da aplicação do “Aquacril”. 

 Em paredes caiadas ou com pinturas gizadas, escovar muito bem e aplicar previamente um 

primário fixador. 

 Em repinturas, despolir a tinta antiga com uma lixa fina e limpar cuidadosamente antes da 

aplicação do esmalte. 

 Aplicar com trincha ou com rolo. 

 Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso. 

 Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água. 

 

RENDIMENTO 
 

Depende do tipo e do estado do suporte, podendo considerar-se como valor médio 10 a 

12m²/Lt/demão. 

 

CONSERVAÇÃO 
 

 Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas. 

 Guardar em local seco, arejado e ao abrigo de fontes de ignição, de calor e dos raios solares. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 
 

 Produto não inflamável e não nocivo. 

 Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante. 
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