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1. Descrição Aditivo acrilico incolor para misturar a tintas aquosas a fim de se obterem efeitos decorativos especiais. 

 

2. Utilização Em interiores, para criar efeitos especiais em paredes, colunas, portas, painéis, armários, etc. 

 

3. Propriedades  Pronto a misturar. 

 Atrasa a secagem da tinta permitindo trabalhá-la de forma a obter-se os efeitos decorativos desejados. 

 

4. Características  

 

- Cor: incolor 

- Densidade: 1,0 (a 23ºC) 

- Sólidos em peso: aprox 4% 
 

5. Peparação da 
superficie 

 A preparação do substrato não requer cuidados especiais. Preparar a superfície como para uma pintura normal. 

Proporção da mistura Standard :  

            1 parte de tinta : 1 parte de aditivo 
      2 partes de esmalte : 1 parte de aditivo (para decoração de madeiras e metais) 

 

6. Aplicação   
 Aplicar uma demão uniforme da cor escolhida para o fundo do efeito pretendido. Deixar secar. 
 Escolhido a cor para o efeito, misturar o aditivo (1:1 ou 2:1). Aplicar uma demão da mistura. 
 Para obter os efeitos decorativos, pressionar o acessório adequado (esponja, trapo, escova, etc) contra a superfície 

para retirar ou riscar a demão da mistura, de modo a deixar à vista a cor escolhida para o fundo. Em alternativa, usar 
directamente o acessório para aplicar a mistura da cor que quer dar ao efeito. 

Para se obter um efeito a três cores, repetir o passo 3 usando uma terceira cor. 

 

7. Rendimento O aditivo não altera o rendimento normal da tinta. 

 

8. Secagem 8 h (para a mistura Standard) 

 

9. Limpeza das 
Ferramentas 

Com água. 

10. Indicações 
Importantes 

 A demão da mistura não deve ser aplicada nem trabalhada, de cada vez, em áreas superiores a 5 m2. 
 O produto não pode ser aplicado a temperaturas inferiores a 5ºC ou com humidade relativa superior a 80% 

 
Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a 
Clientes 808 502 000 ou pelo serviço de Atendimeno Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.  
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