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       CC 178 12.1    
  

 Para Interior

 ROBBISTYLEROBBISTYLEROBBISTYLEROBBISTYLE
 071-050.       

DESCRIÇÃO  Acabamento decorativo texturado, multicolor, para interior. 
UTILIZAÇÃO  Especialmente indicado para lugares públicos de grande afluência de pessoas  (hotéis, cafés, 

estabelecimentos, escolas, centros comerciais, etc.) e em qualquer local onde se necessite  de 
uma decoração rápida e resistente (átrios e escadas de prédios, garagens, etc.).

PROPRIEDADES  Acabamento colorido e muito decorativo de base aquosa , fácil e rápido de aplicar. Com 
excelente adesão e resistência à abrasão, boa resistência à água, permite disfarçar pequenas 
imperfeições do substrato, cobrindo-o completamente. 

COR(ES)  8 combinações multicoloridas
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 BrilhoBrilhoBrilhoBrilho ::::    MateMateMateMate                         
    DensidadeDensidadeDensidadeDensidade ::::    1111....25252525    gggg////cmcmcmcm3333
    pHpHpHpH::::    7777    ----    8888
    Ponto de InflamaçãoPonto de InflamaçãoPonto de InflamaçãoPonto de Inflamação :::: Não inflamável
COVCOVCOVCOV''''ssss: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/k): 99 g/l (2010). Este produto 
contém no máx. 99 g/l COV.

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Pintura de RaízPintura de RaízPintura de RaízPintura de Raíz
A superfície a pintar deve estar perfeitamente seca e limpa, livre de poeiras, gorduras, restos 
de argamassa, etc. Os defeitos deverão ser reparados. Superfícies com manchas de nicotina 
ou humidade deverão ser tratadas previamente com um primário adequado . Se o substrato se 
apresentar pulverulento ou friável deve ser aplicada uma demão de  Primário HidroPrimário HidroPrimário HidroPrimário Hidro ----    
Armadura FixadorArmadura FixadorArmadura FixadorArmadura Fixador ,,,,    020020020020----0205020502050205. A operação de limpeza e desengorduramento das superfícies  
deve ser feito com RobbilavaRobbilavaRobbilavaRobbilava , diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água. 
Após a limpeza do substrato e de forma a obter -se um acabamento mais uniforme, 
recomenda-se a aplicação de uma demão de Selante Aquoso OpacificanteSelante Aquoso OpacificanteSelante Aquoso OpacificanteSelante Aquoso Opacificante ,,,,    020-0251020-0251020-0251020-0251 .

APLICAÇÃO   FerramentasFerramentasFerramentasFerramentas ::::    Rolo de pelo de merino
Modo de aplicaçãoModo de aplicaçãoModo de aplicaçãoModo de aplicação::::    Agitar bem o produto antes da aplicação. Recomenda-se a aplicação do 
RobbistyleRobbistyleRobbistyleRobbistyle  com um rolo de pelo de merino em duas camadas finas e uniformes. O rolo deve 
ser humedecido antes da aplicação. As primeiras passagens do rolo deverão ser feitas num 
cartão de forma a assegurar que o produto está bem embebido no rolo. Usar uma trincha 
para aplicar o RobbistyleRobbistyleRobbistyleRobbistyle  nas arestas e cantos. Em superfícies muito grandes é recomendável 
aplicar o RobbistyleRobbistyleRobbistyleRobbistyle  área a área. Caso se pretenda um acabamento mais suave, antes da 
secagem da 1ª. demão deverá passar-se com uma trincha de pelo comprido, levemente, por 
toda a área pintada. A segunda demão pode ser aplicada 30 minutos após a primeira em 
circunstâncias normais (humidade 65%, temperatura + 20ºC). No caso da temperatura estar 
significativamente mais baixa ou a humidade substancialmente mais elevada, é aconselhável 
aumentar o intervalo entre as duas demãos .
Tempo de SecagemTempo de SecagemTempo de SecagemTempo de Secagem::::    Em profundidade – 6 a 10 horas (humidade 65%, temperatura + 20ºC); 
totalmente curada em 48 horas.
Lavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramenta ::::    Com água imediatamente após a aplicação.

RENDIMENTO  2 m2/litro (600 gr/m2)
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)  10 litros (12,5 Kg)
PERÍODO ACONSELHADO                                                                      12 meses



DE ARMAZENAGEM
OUTRAS INFORMAÇÕES  O RobbistyleRobbistyleRobbistyleRobbistyle  pode também ser aplicado à talocha, numa só demão, sendo que, neste caso, o 

rendimento diminui substancialmente.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, 
etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações 
de mistura realizadas com outros produtos comerciais , dos quais desconhecemos o conteúdo 
exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 Consultar a Ficha de Segurança do produto .

GARANTIAS  
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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