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ACRÍLICO ELÁSTICO LITORAL 
 

 

 Composição Básica 

Produto composto de resina à base de copolímeros acrílicos estirenados, pigmentos orgânicos e 
inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos e água. 

 Descrição 

 Proporciona um acabamento brilhante, de alta proteção, resistência abrasiva, com excelente 
nivelamento, boa cobertura, aderência, lavabilidade. Este produto foi especialmente desenvolvido 
para uso externo, proporcionando alta durabilidade, fácil aplicação, resistindo às intempéries 
como: sol, chuva, maresia e umidade do ar.  

Possui uma formulação desenvolvida com biocidas que evitam o crescimento de fungos e algas 
em ambientes úmidos. 

 Cores 

Cores de linha: Branco, Branco Gelo, Areia, Jeans, Lavanda, Marfim, Ocre, Palha, Palha 
Travertino, Pedra, Pêssego, Telha, Vanila.  

Disponíveis também nas cores de base Pastel e Tint do Sistema Kreare. 

 Textura 

 Produto de textura semibrilhante e lisa. 

 Dados Técnicos 

Atende Norma Técnica ABNT NBR 15079 – Especialidades  

Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva: Mínimo 40  ciclos -  ABNT NBR 14940 

Cobertura Seca: Mínimo 5 m2/ litros - ABNT NBR 14942 

Poder de cobertura de tinta úmida: Mínimo 85% - ABNT NBR 14943 

 Peso Específico: 1,060 – 1,160 g/cm³ 

  

 Preparação da Superfície / Métodos de Aplicação e Diluição 

 Para aplicação utilizar rolo, pincel, trincha ou pistola. 



Ao abrir a embalagem mexer a tinta até completa homogeneização, após adicionar até 15 de 
água. 

Aplicar a tinta de acabamento de duas a três demãos. 

A superfície a ser aplicada deve ser perfeitamente lavada, raspada, escovada eliminando as 
partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo.  

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha e/ou em mau estado (tinta calcinada ou 
descascando). Recomenda-se uma demão de FIXADOR ACRÍLICO LITORAL.  

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo  28 dias) e em boas 
condições, aplicar uma demão de SELADOR ACRÍLICO ou SELADOR ACRÍLICO 
PIGMENTADO. 

 Secagem 

 Toque: 1 hora 

 Manuseio: 2 horas 

 Completa: 4-6 horas 

 Tempo entre demãos: 4 horas, considerando uma umidade relativa do ar, variando entre 25 e 
60%. 

 Rendimento 

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e 
técnicas de aplicação. 
  Rendimento :  7,00 – 9,00 m²/litro/demão 

Estes valores  são válidos  para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual. 

Se a superfície a ser revestida for  texturizada, muito porosa,  irregular   ou apresentar qualquer 
outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento 
específico. 

 Prazo de Armazenagem 

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e 
ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física 
ou de demais agentes. 

 
 
 
 
 


