
Tinta Super Elástica Premium 

                                                                           Classificação: Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT – 
                                        Tipo 4.8.7

                                        Descrição: Tinta Super Elástica Premium é uma tinta emborrachada de alta elasticidade, para 
                                        aplicação a frio, que forma uma membrana elástica moldada no local. É indicada para vedação 
                                        e impermeabilização de paredes e muros externos. Revestimento com a propriedade de redução 
                                        térmica e acústica do ambiente que está sob sua cobertura. Possui excelente aderência, 
                                        resistência à alcalinidade, à ação da maresia, às intempéries e sua composição antimofo lhe 
                                        confere superior durabilidade. Sua película elástica permite acompanhar a dilatação e retração 
                                        conforme a variação da temperatura.  A Tinta Super Elástica Premium tem a capacidade de 
                                        reduzir a temperatura em até 3°C em um ambiente. Redução de ruídos, e de 4 a 5 dBA 
                                        devido a característica de ser uma película impermeável e elástica. 

Indicação: Revestimento elástico para, paredes, muros externos, Telhados de telhas cerâmicas, de fibrocimento e 
galvanizados.  

PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:
Cor: Branco
Brilho @ 60°: Não aplicável
Peso Específico: 1,20 a 1,40 g/cm³
Viscosidade: 95 a 105 UK
Ph: 8,5 a 9,5 
Ponto de Fulgor > 100 °C

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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INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
Composição: Dispersão aquosa acrílica elastométrica cargas minerais (inertes), espessantes, microbicidas não 
metálicos, aditivos e água.
Prazo de Validade: 24 Meses
Toxidade: Baixa Toxidade
Embalagens: Galão com 3,6 L e Balde com 18 L

.DADOS DE APLICAÇÃO 
Diluente: Água                                                        

Rendimento:                                                               
Pinta até 40 m²/galão/demão                   
                                                                                    
Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pêlo                   
Baixo, pincel de cerdas macias, trincha, broxa, 
pistola   ou airless.                                                  
 
Secagem: Toque: 4 horas;                                            
Entre demãos: 4 horas;                                                
Final: 12 horas

Qualidade do Substrato: A superfície deve estar: regularizada, com acabamento desempenado, limpas, livres de 
óleos, graxas e poeira, isenta de partículas soltas, com caimento adequado para os ralos (1 a 2%) e umedecida, 
porém, não saturada.                                                                  

Diluição: Diluir com até 10% 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%.


