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 Tinta aquosa para pavimentos de cimento

 CAMPOS DESPORTIVOSCAMPOS DESPORTIVOSCAMPOS DESPORTIVOSCAMPOS DESPORTIVOS
 016-7701 Branco  016-7702 Verde  016-7703 Óxido de Ferro

DESCRIÇÃO  Tinta para campos desportivos com textura muito suave , baseada numa dispersão especial de 
resina sintética, pigmentada com dióxido de titânio rutilo, pigmentos corados resistentes aos 
alcalis e ao tempo e cargas inertes. 

UTILIZAÇÃO  Pintura de pavimentos em cimento de campos desportivos no interior e no exterior .
PROPRIEDADES  * Muita boa durabilidade exterior.

* Excelente resistência ao desgaste.
* Textura muito suave.
* Levemente anti-derrapante.

COR(ES)  Branco, verde e óxido de ferro.
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 BrilhoBrilhoBrilhoBrilho ::::    Fosco
DensidadeDensidadeDensidadeDensidade ::::    1.39 + 0.06
ViscosidadeViscosidadeViscosidadeViscosidade ::::    114 - 116 KU/25ºC
Ponto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamação ::::    > 100 ºC

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 As superfícies a pintar devem estar isentas de humidade , gorduras e outros contaminantes.
Na limpeza dos pavimentos de cimento, recomenda-se a utilização da Solução de Limpeza 
para Pavimentos.

APLICAÇÃO  FerramentasFerramentasFerramentasFerramentas ::::    Rolo anti-gota.
Diluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãos ::::    Aplicar 2 a 3 demãos, sendo a 1ª diluída com 10 a 20% de água. As 
demãos seguintes devem ser aplicadas sem qualquer diluição .
Tempo de secagemTempo de secagemTempo de secagemTempo de secagem ::::    
Ao tacto: 1 hora.
Para demãos seguintes: 2 horas.
Para utilização / manuseamento: 3 a 4 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da  
ordem dos 20 ºC.
Lavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramenta ::::    Com água.

RENDIMENTO  8 a 12 m
2

 / litro / demão.
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)  4 e 15 (só cores) litros
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 18 meses.

OUTRAS INFORMAÇÕES  
ESQUEMA(S) DE PINTURA

 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 Consultar 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 .
  Informação Técnico - Comercial : CC 126 12.1



  04-07-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES


