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 Revestimento Acrílico Impermeabilizante para Fachadas

 COTEFILM INCOLORCOTEFILM INCOLORCOTEFILM INCOLORCOTEFILM INCOLOR
 095-0101       

DESCRIÇÃO  Revestimento transparente para fachadas, resistente à sujidade ambiental, baseado numa 
dispersão de copolímeros acrílicos de partícula fina, isento de derivados celulósicos. 

UTILIZAÇÃO  Tratamento impermeabilizante para fachadas, preventivo ou curativo da porosidade dos 
materiais e juntas de fachadas revestidas com materiais cujo aspecto decorativo se pretende  
manter à vista como: pedra natural ou artificial, tijoleira porosa, grés, etc.

PROPRIEDADES  Transparente e com ligeiro brilho. Elástico e flexível. Grande aderência e fácil aplicação. 
Impermeável à água da chuva. Transpirável. Resistente à acção dos raios solares. 
Auto-lavável. Acompanha microfissuras existentes no suporte . 

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

 BrilhoBrilhoBrilhoBrilho ::::    Meio-brilho
AspectoAspectoAspectoAspecto :::: Líquido esbranquiçado que fica transparente após secagem.
DensidadeDensidadeDensidadeDensidade ::::    1.04 + 0,20 kg/l
pHpHpHpH::::    8,4 + 0.5
ViscosidadeViscosidadeViscosidadeViscosidade     ((((HHHH====4444,,,,    vvvv====20202020):):):):    30.000 + 5.000 cps
Ponto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamação ::::    Não inflamável
Teor de sólidosTeor de sólidosTeor de sólidosTeor de sólidos ::::    44 + 2% 
Temperatura de aplicaçãoTemperatura de aplicaçãoTemperatura de aplicaçãoTemperatura de aplicação :::: De +5ºC a +35ºC
COVCOVCOVCOV''''ssss: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l (2010). Este produto 
contém no máx. 39 g/l COV.

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Pintura de RaizPintura de RaizPintura de RaizPintura de Raiz
A superfície a pintar deve estar perfeitamente seca e limpa, livre de poeiras, gorduras, restos 
de argamassa, etc.
A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com RobbilavaRobbilavaRobbilavaRobbilava ,,,,
diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água.
Nota importante: Este produto é particularmente sensível à humidade, pelo que a superfície a 
pintar deverá estar perfeitamente seca.

APLICAÇÃO  FerramentasFerramentasFerramentasFerramentas ::::    Rolo, trincha, pistola convencional ou pistola airless.
Diluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãos::::    Aplicar a 1ª demão diluída com 30 a 50% de água; a 2ª demão 
deve ser aplicada sem qualquer diluição ou diluída até 10% com água. 
NotaNotaNotaNota :::: É imprescindível a aplicação de camadas uniformes para evitar que o acabamento 
esbranqueça devido a espessuras desiguais da película.
Tempo de secagemTempo de secagemTempo de secagemTempo de secagem ::::    
Ao tacto: 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos  20ºC.
Para demãos seguintes: 4 a 6 horas.
Lavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramenta ::::    Com água abundante imediatamente a seguir à utilização .

RENDIMENTO  5 a 7 m
2

/litro, dependente da uniformidade e grau de absorção do substrato .
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

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

 24 meses nas embalagens originais bem fechadas e resguardadas da intempérie .

OUTRAS INFORMAÇÕES  - Não aplicar o produto se houver previsão de chuva nas  24 horas seguintes à finalização da 
aplicação. 



- Não aplicar directamente este produto em superfícies de baixa porosidade , tais como por 
exemplo azulejos vidrados (mesmo que com pouco brilho) ou outras superfícies do mesmo 
tipo. Nestes casos, aplicar o Primário SiloxanPrimário SiloxanPrimário SiloxanPrimário Siloxan , 021-0008.
- 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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