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_______________________________________________________________________ 

PRODUTO:   TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO SUPER LAVÁVEL 

DESCRIÇÃO: É uma tinta acrílica premium fosco com alta resistência a abrasividade e poder 

antimanchas. Desenvolvida com matérias-primas de alta tecnologia que garantem seu 

desempenho, aumentando a durabilidade da pintura e deixando as paredes sempre limpas.A 

película da tinta forma uma barreira contra a sujeira, não permitindo que as manchas sejam 

absorvidas pela superfície e que a limpeza não prejudique a qualidade da pintura. Além de 

proporcionar fácil aplicação, ótima cobertura e rendimento. 

CLASSIFICAÇÃO:  Norma ABNT NBR 11702:2010 Tipo 4.5.4 

INDICAÇÃO:  Indicada para pinturas internas e externas de alvenaria, concreto, reboco 

aplicadas com massa corrida, massa acrílica e repintura de paredes sobre tinta acrílica. 

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

COMPOSIÇÃO:  Resina acrílica modificada, água potável, pigmentos, aditivos, cargas minerais 

e conservantes. 

EMBALAGENS:  18 L e 3,6 L 

PRAZO DE VALIDADE: 24 meses em embalagem fechada e sem uso 

INFORMAÇÕES  TOXICOLÓGICAS:  Baixa toxicidade 

RENDIMENTO:  Aproximadamente de 55 a à 75 m2 por demão para galão de 3,6 L e de 250 à 

340 m2 para 18 L  , dependendo da superfície, experiência do aplicador e ferramenta utilizada. 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

pH:   8,50 - 10,00 

VISCOSIDADE (KU):  95 - 110 

DENSIDADE (g/cm3):  1,20 – 1,30 

CORES:  Conforme catálogo 
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

A superfície deverá ser lixada e livre de pó, isenta de óleos, graxas, gorduras, mofo, limo, 

umidade e calcinação. 

Superfícies com partes soltas e mal aderidas deverão ser raspadas, escovadas, ou corrigidas 

com Fundo Preparador de Paredes. 

Para aplicação em reboco novo ou concreto deve-se aguardar a cura total de 30 dias no 

mínimo. 

RECOMENDAÇÕES DE USO 

Evitar pinturas em dias chuvosos ou com ocorrência de vento forte que pode transportar 

partículas, pó, para a superfície da pintura. 

Não aplicar em ambiente com temperatura inferior a 120C e umidade relativa do ar superior a 

85 %, e sobre superfícies muito quentes ou com sol frontal. 

Em caso de pintura sobre superfícies com brilho, deve-se retirar todo o brilho com lixa de 

grana adequada, e remover todo o pó antes da aplicação. 

Não efetuar limpeza antes de 28 dias de aplicação do produto. Para que a sujeira seja 

eliminada com mais facilidade, procure limpar assim que notar a sujeira, facilitando ainda mais 

a limpeza.  

Manter a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças e animais. 

METÓDO DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO 

Ao abrir a embalagem mexa a tinta com régua e ou espátula até completa homogeneização.  

Diluir de 10 a 20 % com água potável e homogeneizar até completa diluição. 

Aplicar com rolo, trincha, pincel ou pistola, de 2 a 3 demãos com intervalo de no mínimo 4 

horas entre elas.  

Tempo de secagem total: 28 dias 

 

Maiores informações vide rótulo da embalagem 


