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1. Descrição Tinta formulada a partir de uma resina de borracha modificada e pigmentação estável. 

2. Utilização  Especialmente concebida para a pintura de piscinas, sendo também adequada para depósitos de água não potável ou outra 
superfícies em contacto permanente com a água. 

3. Propriedades  Elevada impermeabilidade à água  

 Superior resistência mecânica  

4. Características  

 

- Brilho: meio-brilho 

- Densidade: 1,20 (a 23 C) 

- Viscosidade: 86 – 90 KU 

- Sólidos em Volume: 24,4 % 

- Ponto de inflamação: 25,5 C 
 

5. Preparação da 
superfície 

Superfícies novas devem ser limpas de areias soltas, poeiras e gorduras e bem secas. Eventuais fendas ou fissuras devem ser 
alargadas e reparadas com um produto adequado, por exemplo com Revestimento para Alvenaria refª 5912.  

Em trabalhos de repintura ou em superfícies já envelhecidas, deve remover-se (por escovagem ou raspagem) toda a tinta mal 
aderente, bem como, incrustações calcárias e limos. Fendas e fissuras devem ser previamente reparadas.  

Nota : Em ambos os casos, é indespensável que as paredes e fundos sejam previamente impermeabilizados, nas faces e nas 
zonas em contacto directo com o solo, de modo a evitar infiltrações de água pelo exterior que, atingindo a película de tinta, 
podem provocar a sua desagregação (“ despelamento”). 

6. Aplicação Aplica-se 2 a 3 demãos directamente a fibrocimento e reboco de cimento (traço 3/1) afagado liso (mas não “vidrado”), seco 
rijo e bem desempenado. 

7. Sistema de 
Aplicação 

Trincha ou rolo: adicionar o diluente Especial refª 8006, nas seguintes proporções : 20% na 1ª demão, 10% na 2ª demão e 
5% na 3ª demão. 

8. Rendimento 6 a 8 m2/L (por demão) 

9. Secagem Entre demãos: 24 h  
Para enchimento da piscina: mínimo 8 dias. 

10. Limpeza das 
ferramentas 

Diluente Especial refª 8006 

7. Indicações 
Importantes 

 Não aplicar o produto em superfícies com humidade.  
 Não aplicar o produto em tempo muito quente e sobretudo sob acção directa dos raios solares.  
 Deve-se aplicar sempre 3 demãos nas zonas mais utilizadas ( escadas, acessos) e/ou em superfícies mais absorventes.  

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a 
Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimeno Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.  
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