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Tinta Piscinepox Azul
       Código Geral: ST16501B
       Embalagens: 1, 5 e 20 Kg

Tinta Epoxi, 2 componentes, base solvente,
recomendada para a pintura de piscinas, depósitos de
água (NÃO POTÁVEL), etc.

FACOTIL - FÁBRICA DE COLAS E TINTAS, LDA   
R. da Cavada, 550 - S. Cosme – Apartado 25   4421 GONDOMAR Codex - Portugal  
Tel: 22 4649665 - Fax: 22 4660697/8. e-mail : facotil@mail.telepac.pt



                                    Tinta Piscinepox Azul

TIPO
Tinta Epoxi, 2 componentes, Secagem ao ar. O Endurecedor é composto por resinas de Poliamida.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
Aplicação fácil, bom Rendimento, excelentes propriedades mecânicas (choque e abrasão) e boa resistência química,
nomeadamente à  água tratada, normalmente c/ compostos contendo cloro.

UTILIZAÇÃO
Após secagem total (mín. 7dias, temp. de 20±2°C e HR 55±10%) este produto permite satisfazer as elevadas exigências
das pinturas de piscinas ou depósitos de água não potável.  

PREPARAÇÃO 
Misturar e homogeneizar bem a tinta com o Endurecedor e Diluente Pavepox.
Proporção de mistura:  4:1 em peso (Tinta:Endurecedor).
% Diluição:  para aplicação à trincha ou rolo diluir, na 1.ª Demão,  com 20-25 % de Diluente Pavepox e   10-

15% nas demãos seguintes.

        
          4:1 Homogeneizar bem   

PROCESSO DE APLICAÇÃO
Aplicar 3 demãos com intervalos de 24 horas. A secagem final obtém-se ao fim de 7-8 dias.

  5-10%    5-10%   25-30%   30-45’    7-8 dias

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Aspecto: Acetinado.
Cor: Azul claro (também disponível em Branco e tons suaves).
Massa específica : 1.350 ± 0.02 Kg/ l a 20°C
Viscosidade: 100 ± 10 “Cf4 , 20 °C
Teor em Sólidos: 66.7± 2.0 % (peso) e 41.5 ± 2.0 % (volume)
Rendimento: 6-8 m2/kg/demão (espessuras de 40 ±5 microns)
Secagem: Fora poeiras: 30-45’; Seco Toque: 2-3 horas; Duro: 7-8 dias
Pot-life (tempo de vida) 5-6 horas
Ponto Inflamação: 23 °C
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 de gorduras e secas. Os vestígios de tinta não aderente também devem ser
eliminados manual ou mecanicamente por lixagem. 
No caso de repintura recomendamos a aplicação prévia de uma pequena

superfície para testar a aderência. 

N.º de Demãos: 2-3 demãos.

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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