Características
É uma tinta à base emulsão acrílica estirenada, desenvolvida
especialmente para piso com resistência ao intemperismo,
resistente ao trânsito, abrasão e lavabilidade. Fácil a aplicação com
rolo, trincha, pistola, airless. Ótima cobertura e secagem rápida.
Embalagem
Galão plástico: 3,6L
Balde plástico: 18L
Rendimento
Aproximadamente 12m²/L/demão, variação, no rendimento, em função
da rugosidade superficial da área a ser pintada.

Aplicação
Para acabamento, decoração e demarcação em:

Pisos industriais

Pisos residenciais

Pisos em condomínios

Calçadas

Quadras esportivas

Garagens
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Instruções de Uso
A superfície deve estar perfeitamente limpa, isenta de poeira, gorduras e secas, ninhos, cavidades,
fissuras. Partes soltas devem ser tratadas. Recomenda-se lavar a superfície com jato de água sob alta
pressão, não dirigindo o jato diretamente ao substrato, para obter melhor aderência.
Deve ser aplicado somente em superfícies porosas, utilizando rolo de lã, rolo de espuma, pincel ou
trincha. Aplicar duas ou mais demãos, mantendo entre elas intervalo mínimo de 4 horas.
Armazenagem
Armazenar em local seco e ventilado, manter a embalagem bem fechada.
Tempo de armazenagem: 12 meses da data de fabricação.

Precauções
Manter o ambiente ventilado durante a aplicação do produto. Utilizar óculos de proteção, luvas de
algodão e máscara descartável. Não reutilizar a embalagem para armazenar alimentos e água.
Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não ingerir, evitar inalação dos
vapores. Em caso de contato com a pele, lavar com água em abundância e sabão. Em caso de
ingestão acidental, não provocar vômito. Procurar imediatamente um médico.
Observações
O nosso departamento técnico estará a disposição para qualquer informação e assistência. As
informações aqui contidas poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
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