
• Fácil de Aplicar
• Flexível e Resistente
• Excelente Lacagem e Enchimento
• Acabamento Brilhante

A Robbialac tem o seu sistema de qualidade CERTIFICADO
e implementado na fabricação e comercialização de tintas
e vernizes de acordo com a ISO 9001.

TINTAS ROBBIALAC, S.A.
SITE: www.robbialac.pt           E-mAIL: robbialac@robbialac.pt
Apartado 1404/EC Bobadela (Loures)
2696-901 Bobadela LRS

TEL.: 219 947 700  FAX: 219 947 794

TINTAS ROBBIALAC, S.A. com sede em Vale de Lide - Sacavém 
NIPC e C.R.C. de Loures - Nº 504 426 982• Capital Realizado € 5 000 000,00

O esmalte sintético de Alto-Brilho e elevada qualidade  
para aplicar no Interior e Exterior

Através do Sistema de Tintagem SUPER COLORIZER
pode afinar milhares de cores à sua escolha

CARTA dE CORES PROnTAS
  Cinzento Prateado 
032-0060

Encarnado
032-0017

Azul Escuro
032-0028

Chocolate
032-0022

Branco
032-0030

vermelho  
032-0046

Verde Garrafa
032-0044

Laranja
032-0054

Preto
032-0029

Grenat
032-0025

Castanho claro 
032-0050

Amarelo Real  
032-0061

Características Especiais: 
• Resistente a Altas Temperaturas  (até 350º) 
• Ideal para a pintura de Radiadores 
• Grau de Brilho Acetinado
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Em virtude de os padrões exibidos serem impressos, é possível que ocorram alguns desvios em relação às cores reais.
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SECAGEM

•   Cores 
Ao Tacto: 2 a 4 Horas;  
demãos Seguintes: 12 a 16 Horas

•   Cinzento Prateado 
Ao Tacto: 6 a 8 Horas;  
demãos Seguintes: 16 a 24 Horas

REndIMEnTO

•   Cores 
10 a 12 m2/litro/demão

•   Cinzento Prateado 
14 a 16 m2/litro/demão

FORMATOS

•   Cores 
1/4, 3/4 e 4 Litros

•   Cinzento Prateado 
1/4, 1 Litro e 5 Litros

LIMPEZA

•   Com diluente (018-0007)  
ou Robbilava (013-0055)

dILUIÇÃO

•   Cores 
2 demãos diluídas até 5%, em 
volume, com diluente (018-0007) 

•   Cinzento Prateado 
2 demãos tal qual o produto  
é fornecido

•   Cores 
Trincha ou Rolo de Esmalte

•   Cinzento Prateado 
Trincha

FERRAMEnTA
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•  A sua facilidade de aplicação permite obter películas cheias, 
com excelente lacagem e um brilho espectacular.

•  A elevada durabilidade e dureza do SMP permitem que resista 
muito bem ao tempo e à lavagem, retendo por mais tempo a cor original.

•   depois de bem seco, torna-se muito resistente ao vapor de água,   
podendo ser aplicado em WC’s, Cozinhas, Lavandarias, etc.

MAdEIRAS

METAIS FERROSOS
Para prevenir o reaparecimento da ferrugem  
aconselha-se a aplicação de um dos seguintes primários: 
Primalac (020-011.); Robbifer de Secagem Rápida (021-028.); 
Robbifer de Fosfato de Zinco (021-0291).

METAIS nÃO FERROSOS
Para obter a melhor adesão a este tipo de substrato 
recomenda-se o uso do Primário Todo o Terreno 
(021-030.) ou Primalac (020-011.)

REPInTURA
Em casos de repintura de uma superfície em bom estado, basta eliminar  
manchas de óleos ou gorduras, com Robbilava (013-0055), lavar, secar e lixar 
antes da aplicação de SMP.
Se o substrato estiver em mau estado deve decapar totalmente a superfície  
com decapante (013-0070),  usando betumadeira e protegendo as mãos  
com luvas de borracha. Em seguida, lava-se bem a superfície, deixa-se secar  
e procede-se como na pintura de raiz.

SUPERFÍCIES 
METÁLICAS

Todas as superfícies a esmaltar devem estar perfeitamente limpas 
e isentas de quaisquer impurezas, gorduras ou poeiras.O

n
d

e
 a

p
lic

a
r

Um esmalte sintético com acabamento brilhante e de elevada 
qualidade, para aplicar no interior e exterior, em todas as madeiras 
e superfícies metálicas, conferindo-lhes uma lacagem superior.

Recomendação Geral: É primordial retirar todos os vestígios de ferrugem dos 
substratos. Para tal recomendamos o Removedor de Ferrugem (507-0008)

PInTURA dE RAIZ 
MAdEIRAS 
Para garantir o melhor acabamento, é essencial a preparação da madeira. 
nesse sentido, deverá começar por dar um tratamento prévio da madeira 
virgem com Cuprinol Incolor (030-0004), deixando secar durante 4 dias,  
para garantir uma imunização correcta da superfície.
Caso seja necessário regularizar a madeira, sugerimos a aplicação do Betume 
Sintético (021-1077), previamente lixado, que permitirá uma esmaltagem mais 
uniforme em todo o substrato. Por fim, e antes de se proceder à esmaltagem, 
é recomendável a aplicação da Subcapa Universal (034-) com a cor mais 
aproximada possível à do acabamento, ou a Subcapa Branca para Interiores 
(021-2001), ambas devidamente lixadas.


