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CARACTERÍSTICAS 

 
Tinta mate aquosa para interiores, com base em ligantes alquídicos emulsionados em água, de 

excelente resistência ao desgaste e aderência. 

Proporciona um acabamento de alta qualidade, totalmente mate e com um toque suave. 

Permite retoques sem deixar marcas. 

 

INDICAÇÃO 

 
Produto utilizado normalmente em parques de estacionamento e campos desportivos, em interiores. 

 

ESPECIFICAÇÕES 

 

 Cor- Branco e cores 

 Aspeto- Totalmente mate 

 Viscosidade- 90 – 100 KU 

 Secagem (20ºC e H.R. < 65%): 

• Superfície- 20-30 Minutos 

• Duro- 24 Horas 

 A resistência à abrasão húmida e ao polimento só é possível após 5 dias de secagem 

 •O processo de secagem é retardado se a temperatura for baixa e a humidade relativa for 

elevada 

 COV (Compostos Orgânicos Voláteis) Valor limite EU para este produto (cat.A/a): 30g/L (2010). 

Este produto contém no máximo 6.45g/L. 

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

das nossas instalações). 

 

DILUIÇÃO 

 

 Exclusivamente com água.  

 Em substratos com uma absorção normal: 

o 1ªDemão- 3% 

o 2ª Demão – sem diluição 

 Em substratos com uma grande absorção: 

o 1ªDemão- 10%  

o 2ª Demão – sem diluição 

 Diluente de limpeza- Água.  

F
IC

H
A
 T

É
C
N

IC
A
 

mailto:geral@vougatintas.pt
http://www.vougatintas.pt/


 

 

 

 

 
                                    

 

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 

ALKYMAT         ATUALIZAÇÃO: Abril 2018 

 

APLICAÇÃO 

 

 O suporte deve estar seco, firme e bem limpo. 

 Não aplicar com temperaturas inferiores a 8ºC. 

 Em suportes novos de betão, deixar curar o betão pelo menos 1 mês, pode ocorrer 

saponificação (manchas esbranquiçadas devido à alcalinidade do cimento). 

 É aconselhável não aplicar ALKYMAT em locais húmidos. 

 Aplicar 1 ou 2 demãos dependendo do tipo de substrato ser mais ou menos poroso. 

  Aplicar o produto com trincha, rolo ou pistola. 

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

 

RENDIMENTO 

 

Variável. Depende do estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor médio 8 a 

11m²/Lt/Demão. 

 

CONSERVAÇÃO 

 

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

 Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

 

 Produto não inflamável. 

 Aplicar o produto em áreas bem ventiladas. 

 Evitar o contacto com a pele e com os olhos. 
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