
USO
Protecção, decoração e renovação de pavimentos interiores (cimento, betão, 
ladrilhos, parquet, pavimento estratificado...) e exteriores (cimento, betão, 
ladrilhos e lajes exteriores, pedras…).
Alta resistência aos riscos, choques, abrasões, pancadas...

PREPARAÇÃO
Fase primordial para assegurar a boa duração de uma tinta de pavimento. O suporte deve estar limpo, seco e não
gorduroso. É indispensável aspirar o suporte antes de aplicar.
Para optimizar a aderência da tinta nos pavimentos mais transitados deve aplicar primeiro o Primário de Aderência
V33 excluído para azulejos.
SUPORTES BRUTOS:
Cimento / betão bruto: limpar com o Champô Pavimento Cimento-Betão V33.
Cimento / betão novo: deixar secar 3 meses antes da pintura.
Reboco, betão muito liso: verificar a porosidade do pavimento graças ao “teste da gota de água” colocada no
pavimento. Se ficar na superfície, o pavimento não é poroso e a tinta não vai aderir. Aplicar uma solução de ácido
clorídrico e água (1 L para 4 L de água) para abrir o betão e depois lavar. Deixar secar 48 horas.
Parquets, soalhos, madeiras (interior): lixar e retirar o pó. Verificar a porosidade do pavimento graças ao “teste da
gota de água”.
Azulejos, pedras: lavar com o Champô Pavimento Cimento-Betão V33 preparacao das superficies e lixar com papel
de lixa medio / grosso antes de pintar.
SUPORTES JÁ PINTADOS:
Retirar a tinta não aderente. Lavar. Despolir a superfície e retirar o pó.

TINTA PARA PAVIMENTO

Interior - Exterior

APLICAÇÃO
Mexer bem antes de utilizar para obter uma mistura homogénea. Aplicar a primeira demão diluída a 5% com água em 
pavimento de cimento, betão ou madeira. Deixar secar 3 horas entre demãos. 
Condições ideais de aplicação: entre 10°C e 25°C com tempo seco. 
Prazo de colocação em serviço do local:
Uso peadonal: 12 horas. 
Uso intenso: 48 horas.

Aplicação: Pincel, rolo

Secagem entre demãos: 3h

Secagem completa: 12h

Rendimento por capa: 1L =+/- 14m²

Limpeza: AGUA

• Alta resistência à intemperie, aos choques e aos riscos.
• Excelente aderência sobre todos os tipos de pavimentos.
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