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 Para obtenção de efeitos decorativos

 ADITIVO ROBBIDECORADITIVO ROBBIDECORADITIVO ROBBIDECORADITIVO ROBBIDECOR
 070-7101       

DESCRIÇÃO  Aditivo incolor para adicionar a tintas de base aquosa , mates ou acetinadas, com o objectivo 
de se obterem acabamentos decorativos especiais na pintura de paredes . 

UTILIZAÇÃO  No interior e exterior, por mistura com a tinta lisa usada como acabamento , para criar efeitos 
decorativos especiais, dependentes do acessório a usar na aplicação. 

PROPRIEDADES  * Retarda a secagem da tinta.
* Minimiza o aparecimento de encosturados.
* Confere um óptimo aspecto decorativo.

COR(ES)  Incolor.
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 Viscosidade:     65–75 KU/ 25ºC
Densidade:     1.02 +/- 0.03
COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/l): 200 g/l (2010). Este produto contém 
no máx. 200 g/l COV.

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Paredes:
* Pintura de Raiz
A superfície a pintar deve estar perfeitamente seca, limpa e livre de poeiras, gorduras, restos 
de argamassa, etc. Preparar a superfície como para uma pintura normal. Depois de aplicado o 
primário mais aconselhado para a superfície em causa, aplicar uma demão uniforme da cor 
seleccionada para o fundo. Deixar secar.
* Repintura
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 feita com Robbilava, diluído na proporção de 1 
colher de sopa para 1 litro de água. Na preparação da superfícieNa preparação da superfícieNa preparação da superfícieNa preparação da superfície,,,,    proceder como no casoproceder como no casoproceder como no casoproceder como no caso    
de uma pintura de raizde uma pintura de raizde uma pintura de raizde uma pintura de raiz ....    

APLICAÇÃO  Ferramentas: Rolo Anti-Gota (para espalhar a mistura de tinta aquosa seleccionada com o  
Aditivo Robbidecor) e ferramentas especiais (para obter o efeito decorativo desejado).

A mistura de tinta aquosa seleccionada com o  Aditivo Robbidecor deverá ser aplicada de 
preferência por duas pessoas, em que uma espalha o produto o mais uniformemente possível  
com o Rolo Anti-Gota, e de seguida a outra obtém o efeito decorativo desejado . Caso seja 
apenas um aplicador, as áreas a trabalhar não deverão exceder cerca de um metro de largura , 
incluindo aplicação a rolo e utilização do instrumento decorativo .
Conforme o acabamento pretendido, proceder  como  se descreve abaixo:
a) Acabamento com rolo Efeitos Mármore: Aplicar, primeiro na vertical e depois no sentido 
horizontal; finalmente, passar o rolo de forma irregular, em diferentes sentidos, evitando o 
aparecimento de encosturados.
b) Acabamento com rolo Efeitos Nervuras: Aplicar no sentido vertical, de baixo para cima, 
sem interrupções, por forma a evitar possíveis marcações do rolo .
c) Acabamento com outros acessórios decorativos: Distribuir o produto de cima para baixo, 

em passagens alternadas, em áreas de 1m
2

, aplicando a pintura de forma irregular e evitando 
a criação de costuras bem definidas.



Diluição e N.º de Demãos:  O Aditivo é fornecido pronto a misturar na cor seleccionada  
como acabamento, na proporção 1:1, em volume. Aplicar uma demão da mistura sobre a 1ª 
demão de tinta de cor diferente, já aplicada anteriormente. Pressionar levemente o acessório 
escolhido contra a superfície, de modo a deixar à vista a cor da 1ª demão. Deixar secar. Se 
pretender um efeito a três cores, repetir este passo com uma 3ª cor.
Tempo de Secagem: 6 a 8 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos  
20ºC.
Lavagem da ferramenta:    Com água.

RENDIMENTO  Não afecta significativamente o rendimento normal da tinta com a qual é misturado .
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)  750 ml e 4 litros.
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 2 anos.

OUTRAS INFORMAÇÕES  * Os tons escolhidos para o fundo (tinta plástica) e para o Efeito Decorativo (mistura de tinta 
aquosa seleccionada com o Aditivo Robbidecor) deverão ser contrastantes para que seja 
adequadamente visível esse mesmo efeito.
* Não é aconselhável que a aplicação da mistura entre a tinta e o aditivo , seja efectuada em 
áreas muito grandes, por exemplo, superiores a 5m2, por forma a evitar a secagem da mistura  
antes de efectuada a operação com o acessório decorativo seleccionado . 
* A mistura não deverá ser aplicada em condições de temperatura baixa  (inferior a 5ºC) e/ou 
humidade relativa excessivamente elevada (superior a 80%).
* 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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