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PINTURA INTERIOR MATE IMPACT 

FICHA  TÉCNICA 

DESCRIÇÃO 

Tinta plástica mate base agua. 

USO RECOMENDADO 

Especialmente indicada para pintar tetos e paredes interiores de betão, prefabricados, gesso, e outros materiais de 
construção. 

PROPRIEDADES TÉCNICAS GERAIS 

- Produto base agua. 
- Acabamento mate. 
- Baixo odor durante a aplicação e secagem. 
- Bom poder cobrição. 

DADOS TÉCNICOS 

Aspeto:   Mate 
Cor:   Branco neve 
Volume sólidos:  68 + 3%       
Rendimento:  8-10 m²/L e demão 
Número de demãos: 2  
Peso específico:  1,62-1,71 Kg/L     
Secagem ao tato:  1 hora a 20º C e 60% humidade relativa 
Ponto inflamação: Ininflamável 
COV’s:   0,2 g/L (Diretiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo I subcategoria a): 30 g/L max). 

APLICAÇÃO 

Modo de emprego: Agitar bem antes de usar. 
Método:   Rolo, trincha, pistola. 
Diluição:   5 – 10% segundo suporte ou sistema de aplicação. 
Diluente e limpeza: Agua. 
Intervalo de repintura: Mínimo: 4 horas a 20º C. 

Máximo: não tem. 
 
Condições de aplicação:  
Aplicar com temperaturas superiores a + 5º C e humidade relativa inferior a 80%. A temperatura da pintura e da 
superfície deve ser superior a este limite.  
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PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES E ESQUEMA RECOMENDADO 

O suporte a pintar deve estar completamente seco e livre de humidade. Eliminar agua cimentada, eflorescências, 
sais solúveis, pó, gorduras, desmoldeantes e outros contaminantes, mediante procedimentos mecânicos ou 
manuais. Nivelar irregularidades e imperfeições com massa de gesso ou massa adequada.  
 

Preparação: Aplicar una demão de fundo fixador base agua. Deixar secar 4 horas a 20º C. 
Aplicação:  Aplicar a PINTURA INTERIOR MATE IMPACT com ajuda de rolo ou trincha. Aplicar 

uniformemente no sentido vertical da parede. Trabalhe rapidamente para evitar as 
marcas do rolo ou trincha. Repita o procedimento para a segunda demão. Deixar secar 
no mínimo 4 horas entre demãos. 

OBSERVAÇÕES 

Assegure-se de respeitar as indicações anteriormente referidas. A aplicação da tinta em superfícies em mau estado, 
com eflorescências, humidades…não garantem a correta aderência ao suporte. Proteger as superfícies que não vão 
ser pintadas (vidro, cerâmica, plásticos, metais…). As ferramentas devem lavar-se com agua logo depois de seu uso. 
Armazenar o produto em lugar bem seco e fresco. Evitar a exposição direta da embalagem ao sol. Observar as 
normas de segurança descritas na embalagem. 

SEGURANÇA 

Produto base agua, não requere instruções especiais para sua aplicação. As embalagens levam as correspondentes 
etiquetas de segurança, cujas indicações devem ser observadas e lidas. Além disso, deve seguir-se as exigências 
da legislação nacional ou local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


