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 Acabamento com Palhetas Decorativas Para Interior

 ROBBIFLAKE
 071-000 Tinta de Base  071-00.. Palhetas Decorativas  071-0051 Verniz de Protecção

DESCRIÇÃO  Sistema composto por tinta de base, palhetas multicoloridas e verniz de protecção. O 
acabamento é obtido por projecção (a seco) das palhetas, sobre a tinta de base ainda 
húmida aplicando de seguida o verniz de protecção, que confere ao sistema elevada 
resistência e excelente lavabilidade. 

UTILIZAÇÃO  Especialmente indicado para paredes interiores de lugares públicos de grande afluência 
de pessoas (hóteis, cafés, estabelecimentos, escolas, centros comerciais, etc.) e em 
qualquer local onde  se necessite de uma decoração rápida e resistente (átrios de prédios, 
garagens, etc.).

PROPRIEDADES  Acabamento colorido e muito decorativo, composto por produtos de base aquosa, fácil e 
rápido de aplicar. O Sistema 
Robbiflake 
 apresenta grande durabilidade, alta resistência à luz, facilidade de lavagem e um grande 
poder de cobertura, permitindo disfarçar pequenas imperfeições do substrato, cobrindo-o 
completamente.

COR(ES)  Tintas de base: Branco e cinzento.
Palhetas Decorativas: 15 combinações multicoloridas, sendo 12 com palhetas de tamanho 
médio (+ 3 mm) e 3 com palhetas de tamanho pequeno (+ 1 mm).
Verniz de Protecção: Incolor de brilho acetinado.

CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 BASE
Aspecto/cor: Tinta Branca/Cinzenta
Densidade: 1.28 + 0.03
Ponto de inflamação: Não inflamável
VERNIZ
Brilho: Acetinado
Densidade: 1.05 + 0.03
Ponto de inflamação: Não inflamável
pH: 7 - 8

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Pintura de raiz
A superfície a pintar deve estar perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de 
argamassa, etc.
Repinturas
Deve assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será 
necessário remover toda a tinta em desagregação.
A operação de limpeza e desengorduramento das superfícies deve ser feito com 
Robbilava, 013-0055, diluída à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água.
Se o substrato se apresentar pulverulento ou friável deve ser aplicada uma demão de 
Primário Fixador Armadura, 021-0005.
É muito importante limpar o pavimento no local a pintar e estender sobre o mesmo uma 
faixa de plástico de aproximadamente 80 cm para recuperar as palhetas que caem durante 
a projecção.

APLICAÇÃO  TINTA DE BASE e PALHETAS MULTICOLORIDAS
Ferramentas: Rolo ou Trincha (tinta de base/verniz); Pistola Flaketech, ref. 006-1304 



(palhetas)
Modo de aplicação: Aplicar a tinta de base numa demão generosa e em camada regular. 
Se for necessário aplicar alguma zona à trincha deve-se assegurar que a camada tenha 
espessura suficiente e homogénea como se fosse aplicada a rolo.
Dependendo do tamanho da parede, da temperatura e da humidade, esta base deve ser 
aplicada por secções (recomendam-se faixas de 1 metro de largura). Aplicar as palhetas 
em cada secção enquanto a base ainda está húmida (durante o período de cerca de 20 
minutos de abertura da tinta de base, para obter uma boa aderência), projectando-as com 
pistola pulverizadora Flaketech (006-1304). Esta aplicação deve ser efectuada a uma 
distância de 50 cm, de baixo para cima, com movimento circular até que a superfície esteja 
totalmente coberta. Para facilitar as junções entre secções/faixas é aconselhável projectar 
menor quantidade de palhetas em cerca de 10 cm antes da linha da junção, a fim de evitar 
dupla espessura das palhetas ao aplicar a faixa seguinte.
A seguir procede-se à recolha das palhetas que caíram na faixa de plástico (estas são 
reaproveitáveis, mas não devem ser incorporadas directamente no tanque da pistola, mas 
sim na embalagem original). Nota importante: apesar da tinta apresentar uma viscosidade 
elevada, está pronta para ser aplicada. Esta tinta apresenta um tempo de secagem de 
aproximadamente 20 minutos, durante os quais as palhetas coloridas têm de ser 
aplicadas.
Tempo de secagem: superficial - cerca de 20 minutos; em profundidade - 6 a 8 horas.
Lavagem da ferramenta: Com água.

VERNIZ DE ACABAMENTO
Ferramentas: Rolo ou Trincha
Modo de aplicação: Após a aplicação da base e das palhetas multicoloridas estar 
completamente seca (após 6 a 8 horas), a superfície deve ser levemente esfregada com 
uma escova suave ou taco de madeira para remover todas as palhetas que não aderiram. 
Se se desejar um acabamento mais liso, é possível lixar a superfície com lixa fina.
Agitar o verniz de protecção antes de utilizar. A consistência do verniz não exige qualquer 
ajustamento. Utilizar um rolo de pelo curto ou uma trincha e aplicar uma demão generosa.
No caso de encontrar flocos que estejam irregulares ou estragados com a aplicação do 
verniz é possível reparar, aplicando novamente os flocos logo após o verniz nesse local. 
Depois de secar, retire os flocos soltos e volte a aplicar o verniz na parede toda para 
uniformizar o acabamento.
Se se desejar adquirir uma suavidade extra ou uma durabilidade superior ao normal pode 
aplicar-se uma demão extra do verniz.
Tempo de secagem: superficial - 2 a 3 horas; em profundidade - até 7 dias.
Lavagem da ferramenta: Com água.

RENDIMENTO  Tinta de Base: 3 a 5 m
2

/litro
Palhetas: 200 g/m

2

Verniz: 100 a 150 g/m
2

FORMATO(S)  Tinta de Base: 3 litros
Palhetas: 5 Kg
Verniz: 3 Kg (Cerca de 2,8 litros)

PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 Tinta de Base: 18 meses
Palhetas: 18 meses
Verniz: 12 meses

OUTRAS INFORMAÇÕES  Caso se deseje voltar a ter uma superfície lisa, basta proceder a uma ligeira lixagem do 
verniz e nivelar a superfície com a Massa Niveladora Universal 
Aguaplast.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
NOTA  As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são 

dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
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