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 Para Interior

 SELANTE AQUOSOSELANTE AQUOSOSELANTE AQUOSOSELANTE AQUOSO
 020-0201       

DESCRIÇÃO  Selante baseado numa dispersão especial de resina sintética . 
UTILIZAÇÃO  No interior, como 1ª demão sobre paredes virgens de reboco, cimento, estuque etc.
PROPRIEDADES  Apresenta muito boa resistência à alcalinidade e boa adesão .
COR(ES)  Incolor.
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 Brilho: Acetinado
 Densidade: 1.02 ± 0.03
Viscosidade de aprovação: 61-67 KU/25°C
De notar que este valor aumenta com o tempo de armazenagem da tinta
Ponto de inflamação: Não inflamável
COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém 
no máx. 29 g/l COV

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Pintura de Raiz
A superfície a selar deve estar perfeitamente limpa, seca e livre de poeiras, gorduras, restos 
de argamassa, etc.

APLICAÇÃO  Ferramentas: Trincha.
Diluição e nº de demãos: 1 demão diluída conforme a natureza do substrato .
Diluições da ordem dos 150 a 200% são normais para este tipo de produto .
Tempo de secagem: 1 a 2 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos  
20°C.
Para demãos seguintes: Aguardar cerca de 2 horas antes de aplicar 1 demão de tinta.
Lavagem da ferramenta: Com água.

RENDIMENTO  Cerca de 25 m
2

 por litro e por demão em superfícies lisas de porosidade média .
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 Qualquer tinta plástica Robbialac, desde que adequada para aplicação no interior.

FORMATO(S)  750ml , 4 Litros e 15 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 2 anos.

OUTRAS INFORMAÇÕES  - Diluições da ordem dos 150 a 200% são normais para este produto. No entanto, há que 
avaliar caso a caso, consoante o tipo de substrato, qual o valor ideal a usar; é extremamente 
importante que o substrato não fique com um aspecto vidrado , pois tal poderá provocar 
problemas ao nível da adesão. Uma menor absorção do substrato implica uma maior diluição  
do selante.
- 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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