FICHA TÉCNICA
TINTA PARA DEMARCAÇÃO


Composição Básica
Produto composto de resina acrílica , pigmentos inorgânicos, cargas e solventes.



Descrição
Produto indicado para pintura de faixas para demarcação de ruas, estradas, depósitos,
estacionamentos, dos mais variados tipos de pavimentação, tais como: concreto, asfalto, pedras,
etc.
Também pode ser usada como sinalização em letreiros, muretas, etc.
Produto de secagem rápida, boa aderência e excelente resistência ao atrito, ao óleo e a gasolina
(quando seca), ainda possui boa resistência à água, ao calor do sol e às intempéries.



Cores
Produto apresentado nas cores Branca e Amarela.



Textura
Produto de textura lisa.



Preparação da Superfície / Métodos de Aplicação
Para aplicação utilizar equipamentos convencionais de pintura (máquina e pistola), bem como
rolo ou trincha.
A tinta para Demarcação é fornecida pronta para uso.
Aplicar 3 demãos.
Dependendo das condições ambientais e do tipo de aplicação pode ser necessário diluir
conforme informações abaixo:
Aplicação a Rolo, trincha ou pincel:
o
Temperaturas de aplicação entre 10 e 25 C: Produto não necessita diluir
o
o
Temperaturas acima de 25 C e abaixo de 35 C, especialmente em locais externos com
incidência de sol ou ventos, diluir com 5 a 10 % de Redutor 1001
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Aplicação a Pistola:
Diluir de 20 a 30 % com Redutor 1001
Para obter perfeita aderência, a superfície deverá estar limpa, seca, isenta de óleos, graxas, pós,
gordura, ou qualquer outro material que possa comprometer a aderência da tinta. Em caso de
repintura, raspar removendo as partes soltas, após lixar retirar o pó com Redutor 1001 e esperar
secar para realizar a aplicação. A tinta deve ser aplicada a uma temperatura ambiente entre 10ºC
e 35ºC, com umidade relativa do ar inferior 80%.
Para a limpeza das ferramentas utilizar o Redutor 1001.



Secagem
Secagem ao manuseio: 25 minutos.
Secagem Completa: 2 horas



Rendimento
De 3,5 - 4m²/ litro.



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.
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