
 

 

Tinta Acrílica Albacril 
 

É uma tinta acrílica de acabamento fosco espaço aplicação indicada para paredes internas 

reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, gesso e massa corrida com ótimo 

desempenho baixo odor. Para quem deseja economia. 

 

Superfície 
 

Tinta Acrílica Albacril, deve ser aplicada sobre superfícies totalmente limpas e secas 

preparadas para receber a pintura.  Se necessário deve se lavar raspar e lixar a área eliminando 

por completo as partes soltas poeira manchas de gordura sabão o mofo. 

Em caso de paredes mofadas lavá-las com uma mistura de água sanitária e água potável em 

partes iguais.  Após aplicação sem enxaguar com água limpa e aguardar a secagem completa 

Antes de iniciar a pintura. 

Paredes porosas devem ser previamente revestidas de uma primeira demão imperfeições 

devem ser corrigidas antes da pintura com massa corrida ou argamassa aplicada com espátula. 

 

Composição 
 

Produto à base de polímeros acrílicos emocionado a água cargas minerais dispersante, 

umectantes, espessante, antiespumante biocidas e pigmentos orgânicos e inorgânicos isento 

de metais chumbo. 

 

Rendimento 
 

Entre 10 a 20 metros quadrados galão de mão. 

 

Diluição 
 

Produto pronto para uso. 

 

 

 



Advertência. 
 

Evitar aplicar sobre superfície quente em dias chuvosos ou concorrente de vento intensa ou 

com umidade relativa do ar superior a 85%. 

Pingos de chuva ou contato com água podem manchar pinturas recentes até 30 dias.   

Se ocorrer lavar toda a superfície imediatamente com água em abundância. 

Aplicar o produto por igual evitando repasses excessivos. 

Nunca interrompa aplicação número da superfície. 

Evitar retoques isolados após a secagem do produto. 

 

Manuseio e aplicação. 
 

Antes de utilizar homogeneíze o produto com uma espátula ou haste. 

Misturar bem um produto antes e durante aplicação. 

Aplicar em ambiente com temperatura entre 12 graus Celsius em 35 graus Celsius. 

Dependendo da área da textura desejada o produto deverá ser aplicado com rolo de lã ou 

espuma pincéis ou brochas. 

Manter um ambiente ventilado durante e após aplicação. 

Preventivamente utilizar óculos de segurança semi máscara e luva de látex. 

Recomenda-se aplicar de 2 a 3 demãos respeitar o intervalo de 4 a 4 entre as demãos. 

Tempo de secagem ao toque uma hora. 

Tempo de secagem Total 24 variando com a condição meteorológica. 

Aguardar a secagem completa para obter uma boa cobertura 


