
PINTURA RENOVAÇÃO 
AZULEJOS
 DIRETO, SEM PRIMARIO
 ACABAMENTO LISO

INFORMAÇÃO

CARACTERÍSTICAS
 SEM PRIMÁRIO
 Resistência às projeções repetidas de água.
 Limita o desenvolvimento do mofo.
 Resistência aos produtos químicos: champô, gel de banho, água sanitária,
produtos de limpeza, vinagre branco.
 Alta resistência da película às variações de temperatura (água quente e
fria) e às projeções de água.
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FORMATOS CORES

USO
Esta pintura é aplicada em ladrilhos, azulejos, tiras de azulejos... Não aplicar
em pisos, duches banheiras, vasos sanitários / pias e tampos.

0,75L 2L



PREPARAÇÃO
A PREPARAÇÃO do suporte é um passo obrigatório.
• Sobre AZULEJOS, TIRAS DE AZULEJOS, E BLOCOS DE VIDRO: limpar com água e sabão, enxaguar com água limpa e
deixar secar.

A LIMPEZA prévia é imprescindível. É feita com um detergente de sódio (alcalino). Insistir nas juntas dos azulejos com
esponja abrasiva ou escova. Eliminar as juntas de silicone antes de pintar.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

UH208 : Contém benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica.
P102: Manter fora do alcance das crianças.
P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).
NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS < 0°C.
Valor limite UE para este produto (cat.A/j) : 140g/l (2010). Este produto contém menos 6g/L COV.

PINTURA INFORMAÇÃO AZULEJOS
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Antes de aplicar, misturar com o misturador ou a varinha, insistindo na parte inferior da lata para homogeneizar todo
o produto. Esmalte pronto para uso, não diluir.
É IMPRESCINDÍVEL adicionar a dose presente no interior da lata do esmalte antes de pintar.
> Despejar o conteúdo completo da dose no bote > Misturar
> Aplicar. A mistura deve ser utilizada dentro de 10 dias. Após este período, a aderência e o rendimento são
prejudicados.
1. Repartir o esmalte no rolo e aplicar de cima para baixo.
2. Depois aplicar da esquerda para a direita.
3. Acabar pintando de cima para baixo para um resultado perfeito. É necessário aplicar 2 demãos.

• Não aplica-se sobre as superfícies exteriores
• É recomendável utilizar o suporte de maneira moderada (choques, manchas, limpeza...) durante os primeiros 20
dias.
• Aplicar a pintura em temperatura ambiente entre 12 °C e 25 °C e evitar correntes de ar
• Não pintar durante a secagem
• Limpar as ferramentas com água.
• Manutenção: Utilize um detergente suave, não use esponja abrasiva.


