TINTA, TEXTURA, GRAFIATO, SELADOR, MASSA PVA, MASSA ACRÍLICA
ALBATROZ TINTA PROFISSIONAL – Produto classificado conforme norma NBR 11702 de
04/1992 da ABNT – Tipo 4.2.5. Tinta à base de resina acrílica. Indicada para interiores e
exteriores, possui ótimo desempenho, boa cobertura e mínimo respingamento, fácil aplicação.
Indicada para pinturas de superfícies de alvenaria, (internas e externas), blocos de cimentos,
massa corrida.
ALBATROZ SELADOR ACRÍLICO - Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 04/1992
da ABNT – Tipo 4.1.6. Fundo branco de alta resistência à alcalinidade, grande poder de
cobertura e enchimento, representa a preparação definitiva de paredes de reboco novo,
concreto ou blocos.
ALBATROZ MASSA CORRIDA INTERIOR – Produto classificado conforme norma NBR 11702 de
04/1992 da ABNT – Tipo 4.5.2. Produto a base de resina acrílica, ótima aderência aos rebocos.
Indicada para corrigir imperfeições de paredes interiores.
ALBATROZ GRAFF/ALBATROZ DESIGN TEXTURA ACRÍLICA HIDRO REPELENTE – Produto
classificado conforme norma NBR 11702 de 04/1992 de ABNT – Tipo 4.2.5. Produto a base de
resina acrílica, indicado para acabamento de superfícies internas e externas de reboco, blocos
de concreto, cimento amianto, concreto aparente, paredes pintadas, massa corrida ou massa
acrílica.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
REBOCO NOVO: Aguardar a cura e a secagem da superfície por no mínimo 30 dias, aplicar
Albatroz Selador Acrílico.
CONCRETO, GESSO E BLOCOS DE CIMENTO: Aplicar uma demão de Fundo Preparador de
Paredes. (É importante efetuar um simples teste, aplicando o Fundo Preparador de Paredes,
puro, e verificar se a superfície não irá apresentar brilho, caso positivo dilua o produto em 1:1
com AGUARRAS).
REBOCO FRACO, DESAGREGADO, CAIAÇÃO OU COM PARTES SOLTAS: Remover o máximo
possível lixando ou escovando, eliminar o pó e aplicar 1 demão de Fundo Preparador de
Paredes.
PEQUENAS IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: Para superfícies externas, indicamos a correção
com Massa Acrílica e superfícies internas, indicamos Massa Corrida Interior.
GRANDES IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: Corrigir com argamassa e aguardar a cura de 30
dias, para que não ocorra mancha.
MANCHAS DE ÓLEO, GORDURAS, GRAXAS E SIMILARES: Lavar com solução de água e
detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.

SUPERFÍCIES COM MOFO: Lavar com água sanitária em proporção de 1/1 com água potável,
deixar agir por no mínimo 15 minutos, enxaguar com água potável em abundância, até a
remoção total do mofo, aguardar a secagem, aproximadamente 24 horas.
SUPERFÍCIES COM BRILHO: lixar até obter uma superfície totalmente fosca e eliminar o pó
resultante do lixamento, com escovamento e pano umedecido.
SUPERFÍCIE EM BOM ESTADO (REPINTURA): Eliminar resíduos ou contaminantes, lixar,
eliminar o pó e repintar.
MASSA CORRIDA(Interiores) MASSA ACRÍLICA (Exteriores). Aplicar 1º demão de tinta diluída
em 30% do volume, as demais demãos deveram respeitar o intervalo de 4 horas entre uma
demão e outra.
PRODUTO

DILUIÇÃO EM
ÁGUA POTÁVEL

APLICAÇÃO

TINTA
PROFISSIONAL
MASSA
CORRIDA
SELADOR
ACRÍLICO

5 a 10%
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Pronta para uso

Desempenadeira
de aço/ pvc
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1

3,5 a 4 kg/m²

1

1,5 a 2 kg/m²

Até 10 %

5 a 10 % p/
texturizar

Nº DEMÃOS

SECAGEM: Ao toque de 30 min. Entre demãos 4 horas. Final 72 horas.
COMPOSIÇÃO BÁSICA TINTA PROFISSIONAL E SELADOR ACRÍLICO: Resina a base de dispersão
aquosa de copolímeros acrílicos modificados, pigmentos inorgânicos,( dióxido de titânio) e
orgânicos, cargas minerais inertes, aditivos específicos, glicóis, agentes espessantes,
microbiocidas, hidrocarbonetos alifáticos e água. Não contém matéria prima a base de metais
pesados.
COMPOSIÇÃO BÁSICA MASSA CORRIDA: Resina a base de dispersão aquosa de copolímeros
acrílicos modificados, cargas minerais inertes, aditivos específicos, glicóis, agentes
espessantes, microbiocidas, hidrocarbonetos alifáticos e água. Não contém matéria prima a
base de metais pesados.
COMPOSIÇÃO BÁSICA GRAFF/ DESIGN: Resina a base de dispersão aquosa de copolímeros
acrílicos modificados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, álcoois e tensoativos
etoxilados. Não contém metais pesados.

RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES: Cores que em sua composição apresentam pigmentos
muito fortes, podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios solares ou
intempéries. Não aplicar em áreas com temperatura inferiores a 10º C e ou umidade relativa

do ar superior a 90%. Evitar a pintura em dias chuvosos ou quando há ocorrência de ventos
fortes. Recomendamos o uso de óculos de segurança, luvas e máscaras protetora. Até 20 dias
após a pintura, pingos de chuva podem provocar extração de sais solúveis, causando manchas
de escorrimento. Caso isso venha ocorrer, lave imediatamente toda a superfície em água sem
esfregar, molhando a superfície uniformemente. Esse processo de lavagem eliminam as
manchas, porém, se o produto atingir a cura só se elimina as manchas repintando. Manter a
embalagem fechada, fora do alcance das crianças e animais. A embalagem não deve ser
reutilizada. Armazenar em local coberto, seco e arejado com temperatura entre 10ºC e 40ºC.
Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Evitar a inalação dos vapores e
contato com o produto. Em contato com a pele ou olhos, lavar com água corrente em
abundância. Ocorrendo irritação da pele, olhos e alterações das vias respiratórias ou ingestão,
não provocar vômito e procurar auxílio médico, informando e levando a embalagem do
produto. As características do produto só serão alcançadas mediante um conjunto de fatores
alheios ao controle do fabricante, como, preparação correta da superfície, manuseio adequado
do produto, condições climáticas, esquema de pintura adequado e técnica de aplicação.

