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B9 – NEUCELITE – Tinta Para Tectos 

CONSIDERAÇÕES:  

 
 
Baseada numa emulsão vinilica, e aditivada com produtos que lhe 
conferem características anti-salpico esta tinta foi especialmente 
concebida para ser aplicada em tectos areados, lisos ou mesmo 
estucados. 
 
 

PROPRIEDADES: 
 

- Facilidade de aplicação. 
- Boa aderência e lacagem. 
- Boa cobertura. 
- Anti – Salpico. 
 

CARACTERÍSTICAS: - Densidade..............................1,575 ± 0,10  
- Viscosidade............................87-117 Ku (25ºC) 
- Cor..........................................Branca 
- Acabamento...........................Mate 
- Secagem ao tacto....................± 1 hora  
- Secagem profundidade..........± 24 Horas 
- Teor em CIT/MIT..................<15 ppm 
- COV (compostos orgânicos voláteis)….ª) Valor limite UE para este 

produto cat. (A/a) 30 g/l (2010). Este produto contém no 
máximo 18 g/l COV. 

 
UTILIZAÇÃO: È uma tinta plástica branca tipicamente para interior e especialmente 

formulada para acabamentos em tectos não só pela boa cobertura e 
aderência como também por permitir o efeito “anti-salpico”, tão do 
agrado de quem aplica. 
 

PREPARAÇÃO DA 
SUPERFICIE: 

A superfície deve apresentar-se seca, limpa, dura, isenta de 
partículas mal aderidas e de sujidade. 
No caso de repintura, escovar convenientemente o tecto e, se houver 
falhas, "emassá-lo" com massa de nivelação "TAP RAP" de modo a 
que fique a superfície uniforme. 
 

ISOLAMENTO DA 
SUPERFÍCIE: 

Uma criteriosa escolha da demão de isolamento (1ª demão) ajuda a 
um melhor acabamento e resolve certos problemas existentes na 
superfície a pintar. 
Recomendamos como isolamentos especiais: 

 
• Uma demão de “PRIMÁRIO PLIOLITE” ou 

“HYDRONEUCE PRIMÁRIO – Sem diluição (sempre que 
existam duvidas sobre a alcalinidade nos tectos ou presença 
de salitre). 

• Uma demão “MARSOL – Primário Acrílico de Alto 
Enchimento – diluído a 10% com água (sempre que existam 
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micro fissuras e necessidade de regularização) 
• Uma ou duas demãos “MULTINEUCE – Primário Acrílico 

Aquoso Multiusos” – Sem diluição (sempre que existam 
manchas de fumo da lareira, fumo do tabaco (nicotina), 
humidade. Se a concentração for muito grande, é 
aconselhado dar duas demãos). 

 
APLICAÇÃO: Mexer bem o produto antes de o aplicar. 

A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola, em 2 a 3 demãos 
convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas. 
 

DILUIÇÃO: Com água nas seguintes proporções aproximadamente: 
 
1ª demão…………………….10% 
Restantes…………………….5% 

RENDIMENTO: Variável de acordo com a absorção do suporte, e as condições de 
aplicação. 
Em média e por demão 10 a 12 m²/litro. 
  

LIMPEZA DO 
MATERIAL: 
  

Com água, logo após a aplicação. 
 

PRECAUÇÕES: Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar 
sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar 
riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das 
crianças. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança do 
produto é fundamental. 
 

RECOMENDAÇÕES: Não pintar com temperaturas inferiores a 5ºC. 
Para um bom acabamento final é importante que a 1ª demão seja 
aplicada em camada o mais uniforme possível. 
 

ARMAZENAGEM   
           E 
EMBALAGEM: 

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em 
condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o 
produto por ordem cronológica de fornecimento. 
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, 
podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma 
fácil homogeneização do produto. 
É fornecido em embalagens de 1lt, 5lt e 15 litros. 

           
 
 
 
Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as 
características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. 
Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não 
respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina. 
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