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Tinta Texturada

EUROVIP
V11-0201 Branco V11-0202 Marfim

DESCRIÇÃO

Tinta texturada de base aquosa

UTILIZAÇÃO

Sobre paredes interiores e exteriores, em pinturas novas e repinturas

PROPRIEDADES

Produto económico da marca tintasvip
vip.
vip

COR(ES)

Branco e Marfim.

CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

Brilho : Mate
Densidade : 1,73 - 1,81
Viscosidade : 133 - 135 RU/25ºC
Ponto de inflamação : Não inflamável
COV'
COV ' s : Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto
contém no máx. 29 g/l COV.

PREPARAÇÃO
DO SUBSTRATO

Pintura de raiz :
A superfície a pintar deve estar perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos
de argamassa, etc.
Repinturas :
Deve assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será
necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá
ser totalmente eliminada. Na reparação de fendas, utilizar o betume em pó Aguaplast
Standard para interiores, e o Aguaplast Exterior para exteriores. Para fendas rebeldes,
recomenda-se o uso do Aquaplast Fibra .
Ferramentas : Escova ou Rolo de Pêlo Merino e Rolo Rugo.
Diluição e nº de demãos : Para a preparação da superfície, pode ser diluída até cerca
de 20% com água; no acabamento, aplicar a tinta à viscosidade de fornecimento, 1 a 2
demãos, com rolo Rugo.
Tempo de secagem :
- Ao tacto: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20ºC.
- Para demãos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condições.
Lavagem da ferramenta : Com água

APLICAÇÃO

RENDIMENTO
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO
FORMATO(S)
PERÍODO ACONSELHADO
DE ARMAZENAGEM
OUTRAS INFORMAÇÕES

ESQUEMA(S) DE PINTURA

2

1 a 1,5 m / litro, dependendo das condições de aplicação

5 e 15 Litros
18 meses
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.

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO
PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA
GARANTIAS
NOTA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

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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