INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL
Refª 1768

PAVIMENTOS

ITC nº 211

JAN-2019 (PP0279)

⦁ Tinta para pavimentos baseada em resina alquídica de secagem rápida
e pigmentos adequados.
⦁ Utilizada na proteção, marcação ou decoração de superfícies sujeitas a
atrito, em pavimentos de betão ou cimento, em oficinas, armazéns,
garagens, laboratórios, etc.
⦁ Brilho: Mate
⦁ Acabamento: Liso
⦁ Suportes: Pavimentos de betão e cimento
⦁ Cores disponíveis: Cinzento e Castanho

PROPRIEDADES
⦁ Muito resistente ao tráfico pedonal
⦁ Ótima aderência
⦁ Produto monocomponente
⦁ Anti-poeira

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rendimento: 2,5 m²/L (no total das demãos) (Obs.: De acordo com a rugosidade ou a absorção da
superficie)
• Secagem ao tato: aprox. 1h (a 23ºC)
• Secagem repintura: aprox. 4h
• Secagem total: aprox. 24h (as zonas de tráfego mais intenso devem ser devidamente protegidas durante
2 a 3 dias. Ao fim desse tempo, pode utilizar-se a superfície sem restrições)
• Densidade: 1,40 (a 23°C)
• Viscosidade: 91 -95 KU (a 23°C)
• Ponto de inflamação: 26°C
• Teor de sólidos (em volume): 47%
Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 500 g/l. Este produto contém no máx. 496 g/l COV.
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
⦁ De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, areias soltas e
gorduras.
⦁ Pintura de raiz:
⦁ Em betonilhas novas, é fundamental aguardar a “cura” do betão até que este se apresente neutro
(dependendo do tipo de argamassa usada, sugere-se um mínimo de 60 dias, com regas periódicas).
⦁ Zonas deterioradas ou com fraca resistência devem ser devidamente reparadas. Após secagem aplicar
então, uma demão de preparação da tinta diluída até 12%, para uniformizar a absorção.
⦁ Se a superfície estiver muito lisa ou vidrada, aplicar préviamente um Primário de adesão ou proceder
a uma lixagem da superfície para criar rugosidade. Após boa secagem pode então aplicar-se o
acabamento.
⦁ Repinturas: Remover toda a tinta antiga mal aderente, efectuando de seguida uma limpeza geral. Após
secagem, aplicar a demão de preparação nas zonas reparadas. Caso seja necessário, efectuar previamente
um despolimento geral (com lixa média/grossa).

PREPARAÇÃO DO PRODUTO
⦁ Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

APLICAÇÃO
⦁ Após correcta preparação da superfície, aplicar a tinta em 3 demãos, sendo a primeira diluída com 12% de
diluente Especial ref. 8006 e as 2 últimas sem diluição. Dado que a espessura total do revestimento é
fundamental para a sua durabilidade, nas zonas mais desgastadas ou de maior intensidade de tráfego,
recomenda-se a aplicação de 1 ou 2 demãos suplementares.
⦁ Para que a superfície fique anti-derrapante, espalhar sobre a tinta ainda fresca uma camada em excesso
de silica fina (cerca de 300µm de granolumetria). Após secagem aspirar a sílica não aderida. Aplicar as duas
últimas demãos sobre a sílica.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
⦁ Trincha, rolo ou pistola.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
⦁ Diluente Especial ref. 8006 ou diluente Celulósico ref. 8004.

INDICAÇÕES IMPORTANTES
⦁ Não diluir em proporções superiores às indicadas.
⦁ Não aplicar enquanto a superfície não estiver seca, ou com temperatura inferior a 10°C nem superiores a
35°C.
⦁ Recomendamos a leitura da Ficha de dados de segurança e o cumprimento de todas as regras de
segurança e de respeito pelo meio ambiente.
⦁ CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C,
em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar directa.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a
Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.
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