REF. PRODUTO
ITC Nº

1768
211

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Tinta para Pavimentos
Interior
1. Descrição

Tinta baseada em resina alquídica de secagem rápida e pigmentos adequados.

2. Utilização

Para protecção, marcação ou decoração de superficies sujeitas a atrito, em pavimentos de betão ou cimento, em oficinas,
armazéns, garagens, laboratórios, etc.
Boa resistência ao atrito.
Óptima aderência.
Fácil aplicação e manutenção.

3. Propriedades

Brilho: fosco
Densidade: 1,40 (a 23 C)
Viscosidade: 91-95 KU (a 23 C)
Sólidos em volume: 47 %
Ponto de inflamação: 26ºC
Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 600 g/l (2007)/500 g/l (2010). Este produto contém no máx. 496 g/l
COV

4. Características

-

5. 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. Aplicar então, uma demão de
preparação da tinta diluida de 10 a 20%. Esta demão uniformiza a absorção da superficie e deve ser tanto mais diluida
quanto mais “vidrada” se apresente a superficie. 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).

6. Aplicação

7. Sistema de
aplicação
8. Rendimento
9. Secagem

10. Limpeza

Após correcta preparação da superfície, aplicar a tinta em 3 demãos, sendo 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 superficie fique anti-derrapante, misturar na tinta 20 a 30% de Dyrusand refª 9380
Trincha ou rolo adicionar o diluente Sintal refª 1205, nas seguintes proporções: 1ª demão até 12% e sem diluição nas
demãos seguintes.
2,5 m2/L (no total das demãos)
Seco ao tacto: aprox 1h (a 23ºC)
Entre demãos: aprox. 4h
Para utilização: 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)
Diluente Sintal refª 1205.

Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios
prévios. Em caso de dúvidas consulte o nossso Serviço a Clientes 808502000, ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.
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