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FICHA TÉCNICA / COMERCIAL
DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: Tinta plástica para gesso cartonado IZIDUR, Refª 216
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Tinta baseada numa dispersão aquosa, copolímera estireno acrílica especial, pigmentada com dióxido
de titânio rutilo e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO:
Para aplicação directa em superfícies interiores de gesso cartonado, permitindo o disfarce das
emendas nas zonas das juntas entre placas. Pode também ser aplicada em pinturas novas e repinturas
de tintas lisas convencionais.
PROPRIEDADES:
Bom poder de cobertura;
Dispensa a aplicação de primário – Economia de mão-de-obra;
Fácil aplicação;
Secagem rápida;
CARACTERÍSTICAS:
Cor: Branco.
Brilho: Mate.
Densidade: 1,58 ± 0,05 (a 23ºC).
Viscosidade: 118 ± 5 KU (a 23ºC).
Ponto de Inflamação: Não inflamável.
Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de
75 g/l em 2007 e, no máximo, de 30 g/L em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é,
no máximo, de 75 g/l.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:
De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem
secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.
PINTURA DE RAIZ:
Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. No caso particular do gesso cartonado,
deve ser realizada uma lixagem geral das massas nas zonas das juntas e de fixação das placas, seguida
de uma aspiração geral, de modo a libertar as poeiras do substrato.
REPINTURA:
Remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e depois de a superfície estar bem seca, prosseguir
como indicado no esquema de pintura de raiz. No caso de uma caiação, a cal deve ser completamente
removida.

As indicações desta informação técnica são apenas orientação geral. Considerando as diferentes condições e
métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios
em cima indicados.
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PROCESSO DE APLICAÇÃO:
Sistema de pintura: Trincha ou rolo ou pistola airless (bico de 0,48 mm)
Demãos aconselháveis: 2 Demãos.
Diluição: Com água.
1ª Demão: Máximo 10%
2ª Demão: Máximo 5%
Intervalo entre demãos: 3 a 4 horas (em ambiente seco)
TEMPO DE SECAGEM:
Ao tato: cerca de 40 minutos
Em profundidade: 2 a 3 horas.
RENDIMENTO MEDIO:
Superfícies lisas: 10 a 12 m2/L.
LIMPEZA:
Com água.
EMBALAGEM: 5 e 15 Litros
INDICAÇÕES IMPORTANTES:
Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.
Na aplicação com pistola airless, os rendimentos são inferiores ao especificado, devido a obter-se uma
maior espessura. Consequentemente, os tempos de secagem poderão ser ligeiramente superiores.

As indicações desta informação técnica são apenas orientação geral. Considerando as diferentes condições e
métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios
em cima indicados.

