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o Tinta baseada em emulsão aquosa de copolímeros
acrílicos e pigmentação rigorosamente selecionada.
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o A formulação do Dyrumat Nature foi desenhada de
modo a cumprir todos os critérios do Rótulo Ecológico
Europeu e ter um impacto ambiental reduzido durante o
seu ciclo de vida completo. Tem um cheiro suave e
reduzidas emissões de compostos orgânicos voláteis e
substâncias prejudiciais à saúde.
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o Brilho Mate
o Acabamento Liso
o Disponível em Branco
TIPO DE PRODUTO

LOCAL DE APLICAÇÃO

Tinta Plástica
ecológica

Interior

SUPORTES

Alvenaria, estuque e
gesso cartonado

PROPRIEDADES

BENEFÍCIOS

Lavável

Paredes limpas durante mais tempo

Resistente ao Desenvolvimento de Bolores

Retarda o aparecimento de manchas de humidade

Bom poder de cobertura

Não requer tantas demãos

Fácil de aplicar

Simples de utilizar

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

o RENDIMENTO: 8-12 m2/L (por demão) variando em
função do suporte e da forma de aplicação

SECAGEM:
o AO TATO: Aprox. 1 h
o PARA REPINTURA: Aprox. 3 h
o PARA UTILIZAÇÃO: 24 h

Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso.

o
o
o
o

DENSIDADE: 1,46 (a 23ºC)
VISCOSIDADE: 30 ± 5 poises (a 23ºC)
SÓLIDOS EM PESO: 59,0%
PONTO DE INFLAMAÇÃO: não inflamável

Valor limite da UE para este produto (subcat.
A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx.
5 g/l COV
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Preparação da Superfície
De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras,
areias soltas, desengorduradas e secas.
No caso de repinturas, remover o filme da tinta antiga mal aderente e proceder a uma
limpeza geral.
Casos especiais
o Superfícies caiadas, paredes ou pinturas a gizar : antes da aplicação da tinta, escovar
intensamente a superfície e aplicar uma demão de DIP Fix refª 8655.
o Superfícies interiores com absorção intensa ou não uniforme : aplicar previamente uma
demão suplementar de tinta, convenientemente diluída. Em casos mais difíceis aplicar o
selante aquoso Seláqua refª 5080, ou Seláqua-P refª 5090. No caso de superfícies muito
alcalinas aplicar o Primário Aquoso Branco ref. 5415, de acordo com as respectivas
informações técnico comerciais.

Aplicação

o Homogeneizar muito bem a tinta antes de aplicar. Sobre as superficies devidamente
o

preparadas aplicar 2-3 demãos da tinta. Adicionar 10% de água potável na primeira
demão e 5% nas seguintes demãos.
Diluir com 15-20% de água potável se for aplicada com pistola de ar comprimido, ou sem
diluição se for aplicada com pistola airless.

Sistema de Aplicação

o Trincha, rolo ou pistola.
Limpeza das ferramentas
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Uma marca PPG

o Remover o máximo possível de produto agarrado às ferramentas.
o Lavar com água e detergente.
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Indicações importantes
o Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se for friccionado.
o Não aplicar este produto a temperaturas inferiores a 10ºC ou superiores a 35ºC e com
humidade relativa superior a 80%.
o No manuseamento e limpeza de Dyrumat Nature, deverão ser tomadas precauções no
que respeita à preservação do ambiente e à proteção dos aplicadores tais como:
o Os aplicadores devem usar equipamento de proteção individual adequado para o
corpo, mãos, olhos e face. Consultar a Ficha de Dados de Segurança;
o Minimize o desperdÍcio de tinta estimando previamente a quantidade necessária;
o Após utilização, fechar bem as embalagens com tinta excedente. Para evitar
desperdícios ou a degradação desta tinta, os restos de produto podem ser gastos
numa próxima pintura como demão prévia antes da tinta seguinte (se for do mesmo
tipo). Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço de Assistência Técnica;
o Remover o máximo de produto possível das ferramentas antes da lavagem;
o Os resíduos da tinta não devem ser depositados no contentor do lixo, nem nos
esgotos ou cursos de água. Deposite a embalagem vazia num ponto de recolha de
resíduos sólidos (Ecoponto);
o Para mais informações sobre as razões que justificam a atribuição do rótulo ecológico a
este produto, consulte o site:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidlines.pdf.
o CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem
original entre 5ºC e 35ºC, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da
luz solar directa.
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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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