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602 CORTAL 
FOSCO 

 

FFIICCHHAA  TTÉÉCCNNIICCAA  //  CCOOMMEERRCCIIAALL  
 

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: CORTAL FOSCO – Esmalte sintético fosco, REF.ª: 602 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 

Esmalte alquídico mate, especialmente estudado para protecção e decoração. Formulado para possuir 

boa resistência á intempérie, protecção anticorrosiva em substractos ferrosos e para proporcionar 

bom corpo e facilidade de aplicação. 

UTILIZAÇÃO: 

Pintura de superfícies em madeira ou ferro, em interior e exterior. 

PROPRIEDADES: 

 Fácil aplicação. 

 Bom poder de cobertura 

 Proporciona pelicula de agradável aspecto decorativo. 

 Boa retenção de cor 

 Anticorrosivo 

 Bom rendimento. 

 Baixo índice de amarelecimento 

CARACTERÍSTICAS : 

 Cor: Branco e cores. 

 Brilho: Mate 

 Densidade: 1,24 ± 0,05 (23ºC) 

 Viscosidade: 2.600 ± 200 mPa.s (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 408 g/l. 

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. 

 

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 . 
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602 CORTAL 
FOSCO 

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. 

 

PROCESSO DE APLICAÇÃO 

 Métodos de Aplicação: Trincha , rolo e pistola. Devem aplicar-se 2 demãos (para trincha e 

rolo). 

 Diluição: Diluente sintético, Ref.ª 1001 

                           1ª DEMÃO – 10% 

               2ª DEMÃO - 5% 

 Secagem :   

                           Tempo de secagem superficial: 3 a 4 horas. 

                           Tempo de secagem entre demão: 24 horas. 

 Rendimento:  12 a 14 m2/L 

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. 

 
 
 
 


