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FFIICCHHAA  TTÉÉCCNNIICCAA  //  CCOOMMEERRCCIIAALL  
 

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: RAW – Tinta branca para marcação de estradas, REF.ª: 631 

                                                  RAY – Tinta amarela para marcação de estradas, Ref.ª: 632 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 

Tinta acrílica para marcação de estradas e pavimentos, baseada em resinas acrílicas e pigmentos 

adequados. 

UTILIZAÇÃO: 

Marcação de pavimentos de alcatrão, betume e cimento, com a durabilidade mínima de 6 meses. 

PROPRIEDADES: 

 Fácil aplicação. 

 Excelente aderência 

 Bom rendimento. 

 Excelente resistência química e à abrasão 

 Bom poder de cobertura. 

 Longa duração da cor sem alteração. 

CARACTERÍSTICAS : 

 Cor: Branco ou amarelo 

 Brilho: Acetinado 

 Ponto de inflamação: 4 °C 

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

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: 

De um modo geral, os pavimentos devem estar bem limpos, isentos 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 proteger e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de 

pintura. 

 

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: 

Sistema de pintura: Trincha, rolo ou máquina. 
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TEMPO DE SECAGEM: 

 Ao tacto: Cerca de 15 minutos 

 Em profundidade: Cerca de 1 a 2 horas, consoante as condições atmosféricas. 

RENDIMENTO MÉDIO: 

 Superfícies lisas: 10 a 12 m2/L 

 Superfícies rugosas: 7 a 9 m2/L 

LIMPEZA: 

Com diluente sintético especial, Ref.ª 1008. 

EMBALAGEM: 1, 5 e 15 Litros 

INDICAÇÕES IMPORTANTES: 

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo muito húmido ou muito quente. 

No caso de a aplicação ser efectuada em interior, o aplicador deve certificar-se que há um bom 

arejamento do local. 

Aconselha-se a utilização de EPI adequado, nomeadamente luvas e óculos de protecção. 

 
 
 
 


