Tintas ALBATROZ ACRÍLICOS
PAREDES, alto rendimento, secagem rápida, contém antimofo, base d’água.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Tinta acrílica de finíssimo acabamento, fácil aplicação, rápida secagem, com baixo odor e
mínimo respingamento. Tem boa impermeabilidade, ótima resistência ao sol, chuva e maresia,
boa cobertura e rendimento. A qualidade de sua película propicia ótima aderência nas mais
diferentes superfícies, facilidade de limpeza e resistência ao mofo.
Indicado para pintura de superfícies de alvenaria, cerâmica não vitrificada e blocos de cimento,
em ambientes internos e externos
Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, microbicidas
não metálicos, outros aditivos e água.

APLICAÇÃO

RENDIMENTO
Reboco: 30-40 m²
Massa: 40-50 m²
Repintura: 35-50 m²

FERRAMENTAS
Rolo de lã de pelo baixo ou
pincel de cerdas macias.
Limpe as ferramentas com
água e sabão

SECAGEM
Ao toque: 30 min
Entre demãos: 4h
Total: 4h

Um bom resultado depende da preparação da superfície e de fatores como diluição, aplicação,
temperatura, tempo de secagem, etc. A superfície deve estar limpa, seca e isenta de gordura,
graxa, algas ou mofo.

SUPERFÍCIE
Superfície de gesso

LIMPEZA
Lixar e eliminar o pó

Reboco novo

Lixar e eliminar o pó

PREPARAÇÃO
Aplicar previamente fundo
preparador de paredes
Aguardar a cura e secagem
por no mínimo 30 dias e
aplicar selador acrílico.
Caso não seja possível
aguardar a cura, esperar a
secagem da superfície e

Reboco fraco, colação,
Lixar e eliminar o pó e partes
desagregado ou partes soltas soltas
Imperfeições acentuadas na Lixar e eliminar o pó
superfície
Partes mofadas

Superfícies com brilho

Superfície com gordura ou
graxa

Lavar com solução de água e
água sanitária em partes
iguais.
Esperar 6 horas, enxaguar
bem.
Lixar e eliminar o pó

Lavar com solução de água e
detergente neutro e
enxaguar.

aplicar uma demão de fundo
preparador de paredes.
Aplicar fundo preparador de
paredes.
Corrigir utilizando Massa
Acrílica (exterior) ou Massa
corrida (interior)
Aguardar a secagem.

Escovar a poeira e limpar
com pano embebido em
água
Aguardar a secagem

DEMÃOS
Normalmente duas a três demãos aplicadas em camadas finas. Dependendo do tipo, estado da
superfície e da cor utilizada, poderá ser necessário um número maior de demãos.

DILUIÇÃO
Superfícies não seladas: diluir 1ª demão em até 50% com água potável, as demais de 10 a 30%.
Superfícies já seladas: diluir de 10 a 30%. Homogeneizar o produto com espátula retangular de
plástico, metal ou madeira, antes e durante a aplicação.

RECOMENDAÇÕES
Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C
e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante
20 dias. Neste período, pingos de chuva podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave
imediatamente a superfície com água corrente limpa. Evite retoques isolados após a secagem
da tinta. Não indicamos a utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não
especificados nesta embalagem. Validade conforme etiqueta. Após aberto utilizar até 6 meses,
desde que fechado e armazenado adequadamente, sem diluir. Outras cores podem ser obtidas
adicionando corante líquido.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Conservar a embalagem bem fechada. Sempre na posição vertical, em local coberto, longe de
fontes de calor e umidade. Não perfure, não queime e não reutilize para outros fins. Durante a
preparação, aplicação e secagem do produto, manter o ambiente ventilado. Utilize máscara
protetora, luvas e óculos de segurança apropriados. Mantenha fora do alcance das crianças e
animais. Não coloque em contato com alimentos e água para consumo. Não ingerir o produto,
caso ocorra, não provoque vômitos. Em contato com os olhos, lavar com água corrente limpa
no mínimo 15 minutos. Pessoas com precedentes de alergia ao produto, devem evitar o
manuseio. Em caso de acidentes acima citados, procure auxílio médico e leve esta embalagem.

