


 

Tinta p/ Marcação de Estradas Branca

TIPO
Tinta monocomponente, secagem ao ar, baseada em resinas acrílicas, solventes aromáticos, pigmentos e cargas de 

elevada resistência.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
Fácil aplicação, secagem rápida (após 1 hora permite a utilização do pavimento), boa resistência à Abrasão e à

intempérie (radiações UV e variações de calor e humidade), excelente aderência aos pavimentos de betão, asfalto e

cimento.

UTILIZAÇÃO
Especialmente indicada para a marcação de pavimentos (Fábricas, Armazéns, Arruamentos,etc.) de cimento,

asfalto, ferro ou mesmo de madeira.

PREPARAÇÃO 
Utilizar Diluente p/ Tinta de Marcação de Estradas.

% Diluição: recomendamos 25-30 % na 1.º demão e 10-15% (trincha, rolo) e 15-20% (pistola) nas

seguintes.

                    
       Homogeneizar bem

PROCESSO DE APLICAÇÃO
Trincha, Rolo, Pistola ou Máquina de pintura adequada.

Se aplicado à trincha ou rolo a aplicação deve ser feita apenas num sentido e nunca fazer uma segunda passagem 

sobre o filme húmido.

 10-15%  10-15%  15-20%  20-30’    1 Hora

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO (expressas na cor Branco)
Aspecto/Brilho: Mate-Acetinado.

Cores disponíveis: Branco e Amarelo.

Massa específica : 1.480 ± 0.04 Kg/ l a 20°C

Viscosidade: 90±5 KU, 20 °C

Teor em Sólidos: 77.5 ± 2.5 % (peso) 37.5 ± 1.5 % (volume)

Rendimento: 4 - 6  m2/litro/demão (espessuras de 80 ±10 microns)

Secagem: Fora poeiras: 6-8’; Seco Toque: 20-30’; Duro: 1 hora.

Ponto Inflamação: 7 ± 1 °C

COV (comp. Org. voláteis): 360 ±20 g/l

Estabilidade: 6 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

SISTEMA DE PINTURA
Preparação suporte: As superfícies a pintar devem encontrar-se convenientemente limpas, isentas de

poeiras e gorduras e secas. 

Tratando-se de uma Repintura testar previamente a compatibilidade e

aderência numa pequena superfície e eliminar os vestígios de tinta não aderente

manual ou mecanicamente por lixagem.

N.º de Demãos: Variável com processo de aplicação.

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem

determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo,

aconselhamos  um ensaio  prévio antes da sua utilização.  Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.
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