
 

BOLETIM TÉCNICO 
TINTA ACRÍLICA PREMIUM 

PISO 

ACABAMENTO CORES CLASSIFICAÇÃO NORMA 

Acetinado Conforme catálogo de cores. Premium. 
Classificado conforme ABNT NBR 
11702:2019 Tipo 4.5.14. 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS BULA TÉCNICA 

 
Preparação de superfície (ABNT NBR 13245) 
 
A superfície deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, 
mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. Cimento 
Rústico: Se for novo, aguardar 30 dias para a cura total. Após 
a cura, lavar com água e sabão e esperar secar, lixar todo o 
espaço que vai receber a Tinta Acrílica Premium Piso e limpar 
o pó que sobrar. Cimento curado liso ou pouco rugoso: 
Aplicar ácido muriático diluído com água potável na 
proporção de 1:4, deixar reagir por 2 horas e em seguida lavar 
com água em abundância. Esperar secar a superfície. 
Superfície com imperfeições: Corrigir superfícies com 
argamassa de areia e cimento, esperar a cura de 30 dias. Lixar 
e eliminar o pó. Se a superfície ainda estiver lisa ou pouco 
rugosa, aplicar ácido muriático diluído com água potável na 
proporção de 1:4, deixar reagir por 2 horas e em seguida lavar 
com água em abundância. Superfície com área mofada: Lavar 
com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). 
Esperar 2 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total 
antes da pintura. Superfície com umidade: Antes de pintar, 
resolver o que está causando o problema. Recomendações: 
Na pintura, caso ocorram respingos de água isolados nos 
primeiros 20 dias, enxaguar imediatamente toda a superfície 
com água, sem esfregar. Recomendamos que a pintura não 
seja lavada nos primeiros 20 dias. Misturar bem a tinta até a 
homogeneização, antes e durante a aplicação. Para uma 
cobertura perfeita, a quantidade de demãos pode variar de 
acordo com o tipo de superfície, seu estado e a cor (a ser 
usada e a que está na superfície). Nunca usar cal como fundo. 
Não aplicar em superfícies não porosas (vitrificadas, 
esmaltadas, enceradas, lajotas lisas, etc).Não interromper a 
aplicação no meio da superfície. Evitar retoques isolados após 
a secagem do produto. Condições do ambiente: Não aplicar 
com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C. Não 
aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior 
a 80%. 

Aplicação 
 
Rolo de lã e trincha. 
 

Secagem 

Ao toque: 2 horas.  

Entre demãos: 4 horas.  

Tráfego de pessoas: 24 horas. 

Tráfego de veículos:72horas.          

Rendimento 

acabado 

(ABNT NBR 14942) 
*O rendimento pode variar 

dependendo da condição do 

substrato. 

 

18L: Mín. 90m². 

3,6L: Mín. 18m². 

Diluição 20% com água potável. 

Demãos 
2 a 3 Demãos. 
*O número de demãos pode variar dependendo 
da condição do substrato 

Composição 

Resina acrílica modificada, 
pigmentos, cargas minerais, 
aditivos, fungicidas, bactericidas, 
espessantes e água. 

Sólidos/Massa 21 a 27 %. 

Viscosidade 83 a 87 KU. 

Massa específica 1,04 a 1,12 g/cm³. 

pH 9,0 a 10,0. 

VOC (Compostos 

Orgânicos Voláteis) 
Até 30 g/L. 

Validade 36 meses. 
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