
PINTURA RENOVAÇÃO 
MÓVEIS DE COZINHA
 DIRETO, SEM PRIMARIO
 ACABAMENTO LISO

INFORMAÇÃO

CARACTERÍSTICAS
 Acabamento liso.
 Resistência às manchas de alimentos: gorduras, café, chá, vinho, tomate...
 Resistência aos produtos de limpeza: água sanitária diluída, detergentes,
limpadores multi usos.
 Resistência às limpezas frequentes.
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FORMATOS CORES

USO
• Esta pintura pode-se aplicar sobre mobiliário e azulejos na cozinha.
• Não pode-se aplicar na superfície encerada ou oleada, tampos, azulejos da

casa de banho/ duche e pavimentos.

0,75L 2L



PREPARAÇÃO
A PREPARAÇÃO do suporte é um passo obrigatório.
• Sobre MADEIRA ENVERNIZADA, MADEIRA PINTADA e pequenas superfícies de PLÁSTICO: limpar com sabão,
enxaguar com água limpa, deixar secar e lixar (lixamento leve com lixa – grão 240). Eliminar o pó.
• Sobre MELAMINA, LAMINADO, AZULEJOS, VIDRO e pequenas superfícies de METAL (não ferroso): Limpar com
sabão, enxaguar com água limpa.

A LIMPEZA prévia é imprescindível. É feita com um detergente de sódio (alcalino). O Esmalte não adere sobre restos
de gordura.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
EUH208: 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/d) : 130g/l (2010). Este produto contém menos 3g/L COV.
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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.
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.
• Ter em conta o rendimento do produto.
• 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.


