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TINTA PARA PAVIMENTOS - Para Interior e Exterior
- DESCRIÇÃO Tinta aquosa de acabamento semi-fosco baseada numa emulsão acrílica e pigmentada
com dióxido de titânio e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO Especialmente indicada para a pintura de superfícies horizontais e verticais, no interior e
no exterior. Ideal para a pintura de pavimentos de cimento e de betão sujeitos a baixo atrito , tais como:
garagens, arrecadações, escadas, caves, pátios, salões de exposição, passeios, parques de estacionamento
PROPRIEDADES * Excelente adesão * Boa resistência à água e a fluídos dos automóveis * Boa
resistência à ação dos raios UV * Lacagem e enchimento bons * Fácil aplicação. * Secagem rápida. *
Ausência de cheiro. * Lavável. * Não inflamável.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)
Brilho: Semi-Fosco
Densidade: 1.270 + 0.03 (a)
Viscosidade: 72 - 77 KU/25ºC
Ponto de inflamação: > 100ºC
COV's: Valor limite da UE para este produto (sub-cat. A/i): 140 g/l (2010). Este produto contém no máx.
39 g/l COV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO
Pintura de Raiz
Limpeza - Na limpeza de pavimentos de cimento utilizar uma Solução de Limpeza para Pavimentos,
. Nas paredes, aplicar diretamente sobre o betão ou reboco, devendo estes encontrarem-se firmes e isentos
de impurezas ou materiais facilmente destacáveis.
Repintura:
Nas repinturas, deve fazer-se uma avaliação cuidada das superfícies para acautelar a eventual existência
de contaminação ou de incompatibilidade com a tinta aplicada.
Recomendações especiais: As superfícies devem estar bem limpas, isentas de humidade e isentas de
gorduras ou outras impurezas.
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APLICAÇÃO
Ferramentas: Pistola ,Trincha ou rolo .
Diluição e n.º de demãos: 2 demãos sendo a 1ª diluída com 10%, de água e a 2ª sem diluição. No
caso de pavimentos pouco porosos a 1ª demão deve ser diluída até 25%, de água.
Tempo de secagem:
Ao tacto: 30 minutos. Para demãos seguintes: 4 horas. Para transitar: 24 horas, em zonas bem
ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20ºC. Lavagem da ferramenta: Com água.
RENDIMENTO 8 a 10 m2 /litro/demão.
EMBALAGENS DE 1 , 5, 12 e 15 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM 24 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES Se houver necessidade de tornar o pavimento anti-derrapante,
poderá ser usado o Aditivo Anti-Derrapante, Este aditivo deverá ser polvilhado sobre a segunda demão
da tinta aplicada ainda fresca. Após secagem da tinta deverão ser removidas quaisquer partículas soltas
que possam existir e de seguida aplicar então uma última demão do produto. Usar 40 a 45g de aditivo por
m2 de área pintada. 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.. As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem
garantias, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE
Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora
do alcance das crianças.
Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em
local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa
ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.
Mantenha a embalagem em local seguro e na posição correta. Não utilize nem armazene o produto em condições
extremas de temperatura.
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.
Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem do produto
É aconselhável verificar periodicamente o estado de atualização do presente Boletim Técnico. A VALPAR assegura a conformidade dos
seus produtos com as especificações constantes dos respetivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela VALPAR, antes ou
depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado atual
da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não
conformidades com a nota de encomenda/fatura. A única obrigação que incumbe à VALPAR será, respetivamente, a substituição ou
devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras
responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Temos seguro de responsabilidade civil na companhia de seguros FIDELIDADE
com a apólice nº RC 64519882 Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselha
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