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1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

Xylazel Ar Saudável Tinta adequada para 
ambientes infantis é uma tinta aquosa d e  
a c a b a m e n t o  m a t e  d e s t i n a d a  à  
p i n t u r a  d e  paredes e  tetos no interior. 
Também pode ser aplicada sobre outras 
superfícies, tais como madeira ou metal, com 
os primários adequados, ou, pode usada no 
exterior em ambiente que não necessite de 
proteção antimofo- antialgas. 
Destaca-se pelo seu elevado conteúdo em 
resina, dispersão aquosa acrílica pura. 
Caracteriza-se pelo seu baixo conteúdo de 
COV e baixas emissões de produtos perigosos. 
A sua formulação especial, devido à 
incorporação das últimas novidades em 
aditivos, concretamente, polímeros 
acrílicos fluorados, confere-lhe uma elevada 
lavabilidade, resistência às fricções e manchas 
de produtos alimentares (tomate, café, cacau, 
óleo, etc), produtos de limpeza (amoníaco, 
detergentes comuns) ou pinturas infantis 
(canetas, lápis de cores, etc.). 

 
Características 
- Xylazel Ar Saudável Tinta adequada para 
ambientes infantis cumpre os critérios da 
ECOLABEL. 
- Cumpre o s  requisitos da classe A+ do 
decreto francês nº 2011-321 de 23 de março de 
2011 do Ministério Francês de Ecologia, 
Desenvolvimento Sustentável, Transporte e 
Habitação, testado em Tecnalia. 
- Cumpre a norma UNE-EN 71:3 sobre 
segurança em brinquedos, testado em 
Tecnalia. 
- Xylazel Ar Saudável Tinta adequada para 
ambientes infantis proporciona um 
acabamento decorativo mate. Por sua vez, a 
superfície pintada tem propriedade de lousa, 
de tal forma que se pode usar giz e depois ser 
facilmente limpa. 
- Adequada para a  maioria das superfícies. 
Especial para interiores (também adequada 
para exteriores). 
- Excelente aplicação, com  ótimos      
resultados de nivelamento e  
aderência. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Alto     poder     de     cobertura     e   
rendimento. 
- Não     se     esborrata     nem     descasca,    
inalterável com o tempo. 
- Cores estáveis à luz e à intempérie. O 
branco não fica amarelo com o passar do 
tempo. 
- Cores miscíveis entre si e  com tons de cor 
(estes deveriam cumprir os  critérios da 
Ecolabel) 
- Secagem muito rápida. 
- Quase não existe cheiro na aplicação. 
Depois de seca, não cheira. 
- Baixa emissão de produtos perigosos e 
sensibilizantes. 
- Solúvel em água (30% máximo). 
- O filme possui propriedades superficiais que 
tornam a tinta muito resistente a ser 
manchada, e, além disso, esta proteção 
adicional confere-lhe excelentes resultados de 
durabilidade. 
- Tinta cujo filme seco tem propriedades de 
lousa, adequada para pintar com giz e  
facilmente lavável, junto às propriedades 
anteriores t o r n a m - n a  adequada para ser 
usada em ambientes infantis. 
 
Tons de cor 
Xylazel Ar Saudável Tinta adequada para 
ambientes infantis está disponível   em   uma   
ampla  gama   de cores básicas. 
Branco Coco, Fúcsia Framboesa, Azul 
Mirtilo, Verde Pêra, Rosa Morango, Creme 
Pêssego, Laranja Abóbora, Lilás Amora, Azul 
Ameixa. 
A tinta pode ser tingida com pastas corantes 
universais (máximo 5%). 
A tinta também pode ser tingida 
através dos sistemas tintométricos que usam 
pastas universais ou água. 
Nesses casos, deve-se utilizar o mesmo lote de 
tinta para evitar diferenças de 
cor. 
Deve-se ter cuidado para que os pigmentos 
tenham a resistência adequada e que as pastas 
pigmentares não prejudiquem as propriedades 
da tinta. 
As cores podem ser misturadas entre si. 
Tamanhos 
750mL e 2,5 L. 
 
 
 
 
 

 
2. DADOS TÉCNICOS 
 
Densidade  a  20ºC:  1,49  ± 0,05  g/cm3 
segundo a cor. 
Rendimento:  Aprox.  8-  10  m²/ por mão, 
segundo superfícies. 
 
Viscosidade: 40-80 mPas. 
 
Diluição em água: máximo 30% 
 
Secagem: a secagem em superfície, em 
condições normais, é de 1-2 horas. Deve-se 
esperar 24 h para escrever com giz. 
 
Resistência à esfrega húmida: classe 1 segundo 
UNE-EN ISO 11998-2007. 

3. MODO DE USO 

Preparação 
Antes de pintar, deve-se comprovar que 
as superfícies onde se vai aplicar Xylazel Ar 
Saudável Tinta adequada para ambientes 
infantis estão consolidadas, limpas, secas e 
sem gorduras, marcas ou capas de produtos 
que possam prejudicar a qualidade do 
acabamento. 
Para um perfeito acabamento da parede, é 
conveniente preparar as superfícies com 
massas adequadas de Xylazel. 
No caso de uma superfície muito porosa como 
o gesso, deve-se aplicar Xylazel 
Primário para Superfícies Porosas, 
para poder garantir uma correta 
aderência. 
Sobre pinturas em mal estado (rachaduras, 
esburacamentos, etc.) deve-se eliminar 
totalmente as velhas capas e proceder 
depois como nas superfícies novas. 
Para garantir uma boa cobertura, 
geralmente são suficientes duas 
mãos. 
Em superfícies já pintadas sobre outras 
tintas plásticas, sintéticas ou gorduras, que 
estejam bem aderidas, será necessário lavá-
las, lixá-las suavemente e aplicar Xylazel Ar 
Saudável Tinta adequada para ambientes 
infantis, sem diluir.
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Caso a superfície seja de madeira nova, é 
recomendável aplicar Xylazel Fundo Rápido 
TPM para dar uma eficaz proteção contra 
insetos e  fungos de podridão e  do 
azulado que possam danificar a madeira. 
Quando a madeira contém substâncias que 
possam manchar a tinta já aplicada, como os 
taninos, deve-se aplicar primeiro Xylazel 
Seladora de Madeira. 
Pode-se aplicar Xylazel Ar Saudável Tinta 
adequada para ambientes infantis sobre 
qualquer metal, preparando 
adequadamente a superfície e aplicando a 
imprimação XZ Metal Primário 
Multiaderente Antioxidante. 

 

Aplicação 
Pode ser aplicada com pistola, brocha, rodo 
ou pincel. 
 
Limpeza de 
utensílios 
Utilizar água e sabão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. INDICAÇÕES ESPECIAIS 

Armazenamento e manuseamento 

Para o armazenamento e manuseamento, 
ter em conta as leis em vigor. Os armazéns 
não devem estar expostos nem às baixas 
nem às altas temperaturas. Evitar que o 
produto chegue aos cursos de água. Seguir 
as instruções da ficha de dados de segurança 
do produto. 
Os resíduos e as embalagens vazias devem 
ser tratados segundo a legislação em vigor. 

 
5. CONDIÇÕES GERAIS 
 
Os dados fornecidos são dados orientativos 
de caráter geral.  Dão uma descrição dos 
nossos produtos e informam ao usuário 
sobre a sua aplicação e modo de uso.   Dado 
que as condições de trabalho e  o s  
materiais afins são muito variados e 
diferentes, entende-se que não possamos 
abranger todos o s  casos individuais.  Caso 
haja alguma dúvida, recomendamos realizar 
ensaios próprios ou consultar o nosso 
Serviço de Assessoria Técnica. Respondemos 
pela invariável alta qualidade dos nossos 
produtos, de acordo com o estipulado 
n a s  nossas Condições Gerais de Venda e 
Fornecimento. 
Existe uma ficha de dados de segurança à 

disposição.  


