
 

 

 

AGHATA RUIZ DE LA PRADA. PINTURA MULTISUPERFICIES COM 
 

AROMA. (Esmalte acrílico à água)- 
 

Informação Técnica 
 

                                                                                                                          

 

DESCRIÇÃO 

 
Esmalte acrílico ao agua com uma fácil aplicação e muito boa nivelação. Lavável, aromatizado, 
ininflamável y respeitoso com o meio ambiente. Não amarela. Oferece uma extraordinária dureza y 
resistência ao toque.  
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Natureza: Copolímeros acrílicos. 
Cores: Branco y bases do sistema MCS. 
Aparência: Mate Sedoso. 

Densidade: Mate Sedoso 1.40 gr./cm
3. 

Secagem: 30-60 minutos ao toque. 
Repintado: 6 horas. 
Diluente: água. 
Aplicação: Brocha de fibra sintética, rodelo de microfibra ou pistola. 
Coloração: Tinta universal Jafep o Colorante ao água Jafep. 
 
 
APLICAÇÃO 

 
Produto ao agua que se pode usar tanto em interior como em exterior, sobre superfícies de ferro, 
alvenaria, gesso, cimento, madeira, plástico, PVC, o parecidos. 
 
O rendimento real, dependera do espesso que seja a capa, da natureza  do substrato e o método de 
aplicação. 
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INSTRUÇÕES DE USO 

 
Usar uma brocha de fibra sintética o um rodelo de microfibras. (Não use cerdas naturais ou de lã). 
 
Antes de começar, limpar bem a superfície, sobretudo que não tenha manchas de gordura, salitre e 
que este bem seca. 
 
Remove bem o conteúdo do envase e seguir os seguintes conselhos: 
 
-Superfícies sem pintar: Colocar diretamente a pintura. No caso do metal em exterior, podemos 
aumentar a longevidade do produto si previamente colocamos uma imprimação antioxidante. 
 
-Superfícies já pintadas: Devemos olhar bem si a superfície esta em bom estado, o si ela está 
desgrudando o fazendo buracos. 
 
Si existe algum problema, o melhor é eliminar totalmente a pintura velha, decapando lá  toda pra 
depois pintar. 
 
Quando a superfície é forte e resistente, só temos que limpá-la bem, y seria recomendável lixar a 
superfície para melhorar a adesão. 
 
Não aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC. Nem tampouco excessivamente altas. 
Lavar os instrumentos com agua, imediatamente depois de usar eles. 
 
PRESENTAÇÃO 

 
Envases de: 750 ml y 250 ml. 
 
A informação que tem neste documento serve de guia para o usuário mais não oferece garantia. 
Para mas informação relativa a seguridade e meio ambiente consultem a ficha de segurança. 


