
                                      

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes,
microbicidas não metálicos, aditivos e água.
Prazo de Validade: 24 meses                                      
Toxidade: Baixa toxidade 
Embalagens: 3,6 L e 18 L

Acrílico Direto no Gesso

                                                                              Classificação: NBR 11702 de 07/2010 da ABNT – Tipo 4.5.5 

                                        Descrição: Direto no Gesso é um induto para pintura desenvolvido especialmente para 
                                        proteção e embelezamento de superfícies de gesso em geral (gesso liso, placas de gesso 
                                        comum ou acartonado). Sua aplicação, além de proporcionar um finíssimo acabamento, 
                                        aumenta a coesão de superfícies porosas e ajuda na fixação de partículas soltas. O resultado 
                                        final é um ambiente renovado e bem estar garantido por mais tempo.

                                        Indicação: Produto de acabamento fosco recomendado para revestimento de ambientes 
                                        internos de gesso.
 
Diferenciais: Produto de alto poder de cobertura, sem cheiro 3 horas após aplicação e baixíssimo respingamento, 
tornando a aplicação ainda mais fácil. Possui ação fungicida que proporciona alta resistência à proliferação de fungos. 
Pinta Gesso é encontrado na versão fosco.

                                      
PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS  
Cor: Conforme catálogo de cores
Brilho @ 60º: Máximo 04 UB
Peso Específico: 1,210 – 1,280 Kg/cm³
Viscosidade: 90 – 100 UK
Ph: 8,5 – 9,5
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 5g/L
Ponto de Fulgor > 100 ºC

                                      

Diluição: Em superfícies não seladas, adicione no máximo 50% de 
água potável e para superfícies pintadas, adicione 20% de água
potável.

Nº de Demãos: Normalmente, com 2 a 3 demãos, você já consegue 
um excelente resultado. Mas dependendo do tipo e estado
da superfície e da cor, pode ser que você  precise de mais demãos. 
                                                                                 
Limpeza: Limpe as ferramentas com água e sabão.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos,  temperatura 
abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC e umidade relativa do ar 
superior a 90%.

                                      

DADOS DE APLICAÇÃO 
Diluente: Água                                                           

Rendimento:                                                              
Reboco, repintura e massa:       pinta até                              
64m²/galão/demão.                                                          
                                                                                 
Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pêlo                  
Baixo, pincel de cerdas macias, pistola   
ou airless.                  

Secagem: Toque: 4 horas;                                             
Entre demãos: 4 horas;                                                 
Final: 12 horas.                                                              .

Boletim Técnico

Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação

dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.
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