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DESCRIÇÃO
Tinta acrílica standard com alto poder de cobertura e rendimento, proporcionando um 
belíssimo acabamento. Indicada para pintura de áreas internas e externas de reboco, 
massa fina, massa corrida, massa acrílica e concreto 

EMBALAGEM
3,6 e 18 l

RENDIMENTO
18 l: até 320 m2 / demão
3,6 l: até 64 m2 / demão
(podendo variar dependendo das condições do substrato)

COR
Branca fosco

RECOMENDAÇÕES DE USO

Cuidados
• Nunca misturar o produto com outro material;
• Verificar suas ferramentas de trabalho;
• Utilizar os EPI´s adequados;
• Não utilizar a massa além do seu prazo de validade.

PREPARO

Preparação da superfície: a superfície deve estar firme, seca isenta de pó, gordura ou 
sabão.
Mofo: lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção 1:1, enxaguar e 
aguardar secagem.
Reboco novo: aguardar a cura total do cimento. Para paredes não seladas: usar seladora
ou diluir a tinta em 1:1 com água e aplicar 1 demão como fundo, aguardar a secagem.
Superfícies soltas ou mal aderidas: deverão ser raspadas ou escovadas até remoção 
completa As bases a serem aplicadas devem estar secas, limpas livres de resíduos que 
impeçam o contato do produto com a base.
Diluição:
20 A 30% com água limpa

APLICAÇÃO
Aplicação: rolo de lã de carneiro ou pincel macio. Para melhor acabamento e 
alastramento aconselha-se usar rolo de pelo baixo.
Pistola com pressão de pulverização entre 30 a 35 lbf/in2. 
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SECAGEM
• 1 hora ao toque
• 4 horas entre demãos
• 12 horas final

ARMAZENAMENTO
• Empilhamento máximo de 2 latas ;
• Conservar na embalagem original e fechada;
• Armazenar em local seco e protegido contra intempéries.

NORMAS DE REFERÊNCIA
• NBR 11.702 tipo 4.5.2
• NBR 15.079

VALIDADE
24 meses a partir da fabricação


