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CARACTERÍSTICAS 
 

Produto baseado em resinas acrílicas em combinação com borracha clorada. 

Possui boa aderência e boa flexibilidade. 

Tem boas características de resistência química e mecânica sobre betão, ferro e também madeira. 

 

INDICAÇÃO 
 

Produto utilizado normalmente na pintura de recipientes para uvas, tais como: contentores, tanques 

em reboco e também cestas de vime. 

Deve ter-se em conta que um contentor só deve ser utilizado depois de um período mínimo de 8 dias 

após a pintura. 

 

ESPECIFICAÇÕES 
 

 Cor- Castanho avermelhado 

 Aspeto- Brilhante 

 Viscosidade- (100 – 120)”cF4 

 Secagem: 

o Superfície – c.a 1 hora 

o Entre demãos – c.a. 2 Horas 

o Profundidade – c.a. 24 Horas 

 COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/i): 500g/L 

(2010). Este produto contém no máximo 500.00g/L. 

 

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

das nossas instalações). 

 

DILUIÇÃO 
 

 Exclusivamente com diluente apropriado. 

 1ª demão – 5 a 10% 

 2ª e 3ª demãos – até 5% 

 Diluente de Limpeza- Diluente Celuloso. 
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APLICAÇÃO 
 

 As superfícies a pintar devem estar bem secas, bem limpas e isentas de gorduras. 

 Em caso de repintura, certificar se a tinta velha está bem aderente, lixar levemente, limpar e 

desengordurar muito bem, antes de pintar. 

 Após a preparação adequada da superfície, aplicar duas a três demãos de tinta. 

 Aplicar o produto com trincha, rolo ou pistola. 

 Não aplicar o produto em condições ambientais muito húmidas ou frias, podendo causar 

atrasos na secagem e consequentes descasques. Não diluir em demasia a tinta, o que pode 

provocar diminuição da sua resistência. 

 

RENDIMENTO 
 

Pode considerar-se como valor médio 8 a 10 m²/Lt/Demão, dependendo da porosidade da superfície e 

do modo de aplicação. 

 

CONSERVAÇÃO 
 

 Três anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas. 

 Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e 

dos raios solares. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 
 

 Produto inflamável. 

 Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele. 

 Evitar o contacto com a pele e com os olhos. 

 Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição. 
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