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FICHA TÉCNICA / COMERCIAL
DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: Tinta Plástica Texturada Coruga, REF.ª 321
DESCRIÇÃO:
Tinta de acabamento texturado, formulada com copolímeros acrílicos especiais, sílica de
granulometrias devidamente controladas e pigmentação adequada.
FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO:
Em Construção Civil, na pintura ou repintura de rebocos exteriores, sempre que se pretenda um
aspecto decorativo e/ou para disfarçar as irregularidades da superfície. Pode também ser usada em
interiores com fins decorativos.
PROPRIEDADES:
Boa resistência aos agentes atmosféricos.
Excelente aspecto decorativo.
Boa resistência à alcalinidade.
Bom poder de cobertura.
Facilidade de aplicação.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Cor: Branco e cores afinadas em sistema automático de tintagem.
Brilho: Mate.
Densidade: 1,69 ± 0,05 (a 23 ºC).
Viscosidade: >140 KU (a 23 ºC).
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 30 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. Deixar secar e prosseguir o esquema de
pintura. Aconselha-se a aplicação prévia de uma demão do selante acrílico GOLDSEL, Refª 200 ou do
primário fixador GOLDFIX, Refª 201, conforme o estado do substracto (ver CASOS ESPECIAIS).
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.

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.

321 CORUGA
PROCESSO DE APLICAÇÃO:
Sistema de pintura: Escova ou rolo
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 tacto: Cerca de 60 minutos
Em profundidade: 10 a 12 horas.
RENDIMENTOS MÉDIOS:
0,8 a 1,5 m²/L.
LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS:
Limpeza feita com água.
EMBALAGENS:
5 e 15 Litros.
INDICAÇÕES IMPORTANTES:

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio ou muito quente.
CASOS ESPECIAIS:

Superfícies caiadas, paredes e pinturas a gizar:
Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador
GOLDFIX, Refª 201
Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores:
Aplicar a tinta com 10% de aditivo ANTI FUNGOS, Refª 381. Em zonas já atacadas, as superfícies
devem ser lavadas e depois tratadas com BACTRIL, Refª 382.

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.

