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500 SUBCAPA 

 

FFIICCHHAA  TTÉÉCCNNIICCAA  //  CCOOMMEERRCCIIAALL  
 

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: SUCAPA – Subcapa sintética, REF.ª: 500 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 

Produto formulado à base de resinas alquidicas e pigmentos adequados, constituindo uma base com 

propriedades anticorrosivas adequada para aplicação de esmaltes de acabamento. 

UTILIZAÇÃO: 

Especialmente concebido para aplicar em diversos materiais de construção, tais com tijolo, 

revestimento de cimento, pedras naturais, fibrocimento ou tijoleira não vidrada, madeira, sobre 

pinturas antigas, ferro e fazer repintura sobre paredes friáveis. 

PROPRIEDADES: 

 Fácil aplicação. 

 Boa lixagem. 

 Boa capacidade de enchimento 

 Bom rendimento. 

CARACTERÍSTICAS : 

 Cor: Branco e cores. 

 Brilho: Acetinado 

 Densidade: 1,40 ± 0,05 (23ºC) 

 Viscosidade: 75 ± 5 KU (23ºC) 

 COV: Os valores limites europeus de COV no produto (sub/cat:A/i) pronto a aplicar são, no 

máximo, de 500 g/l em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, 

de 364 g/l. 

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO: 

 Métodos de Aplicação: Trincha, rolo e pistola. Deve aplicar-se com 1 demão (para trincha e 

rolo) 

 Diluição: 10%, com Diluente Sintético, Ref.ª 1001 

 Secagem: 

                          Superficial: 40 minutos 

                          Em profundidade: 5 a 8 horas. 

Rendimento: 10 a 12 m2/litro 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: 

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de ferrugem, poeiras, gorduras e 

bem secas. Todas as irregularidades devem ser previamente reparadas. 
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500 SUBCAPA 

PINTURA DE RAIZ: 

Madeiras:  Preparar a madeira para esta estar bem seca, isenta de poeiras, gorduras e outros 

contaminantes. Antes de aplicar o esmalte aplicar uma demão de subcapa Refª 500 e só depois aplicar 

então o esmalte. 

Ferro: preparar o metal de modo a que se apresente seco, isento de gorduras e poeiras. Aplicar uma 

demão de primário sintético Ref: 511 ou 512 e só depois aplicar o esmalte . 

 

REPINTURA: 

Remover a tinta antiga mal aderente, lavar e, depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como 

indicado no esquema de pintura de raiz. 

 

LIMPEZA: 

Com diluente sintético, Ref.ª 1001. 

EMBALAGEM: 0,25, 1 e 5 Litros 

INDICAÇÕES IMPORTANTES: 

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

 
 
 
 


