
 

 

PINTURA PLÁSTICA MATE ESTRELLAS  (Tinta Plástica Ma te) 
 
Informação técnica 
 
DESCRIÇÃO 
Tinta aquosa para interior  de grande brancura e cobertura. Tem boa respirabilidade e uma relação qualidade / preço 
imbatível. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Natureza: Copolímeros acrílicos  
Cor: Branco  
Aspecto: Mate  
Densidade: 1,70 gr./cm3.aproximadamente. 
Sólidos por peso: 69 % aprox. 
Sólidos por volume : 45 % aprox. 
Secagem: 30 minutos aproximadamente 
Repintado: 4 – 5 horas 
Diluente e limpeza de materiais: Água  
Aplicação: Brocha, rolo, pistola ou airless (ajustando a viscosidade)  
Rendimento: 6 - 8 m2/L.e camada 
Coloração: Colorantes JAFEP (Corante) 
Lavabilidade ( Din 53778 ) Nº Ciclos : Sup.300 
 
APLICAÇÃO 
Tinta mate para interiores, de bom rendimento, boa brancura e cobertura para pintar todos os tipos de superfícies de 
alvenaria interior: cimento e concreto, gesso, tijolo, etc. É apropriado nos tectos pintados. 
 O rendimento prático (real) depende da espessura de película aplicada, da natureza do substrato e das condições de 
aplicação. 
 
MODO DE EMPREGO 
Sobre superfícies novas: Limpas e secas, isentas de óxido, gordura ou salitre e depois de reparar  os possíveis defeitos. 
- Cimento e betão: Uma vez definido, aplicar diretamente, diluindo até 15-20% para a primeira camada e com uma menor 
diluição para camadas de acabamento. 
-Gesso, escaiola: Uma vez que  são muito secos, aplicar primeiro um fundo fixador com Selladora Sintética (seladora 
sintética) , Seladora aquosa ou Sellacryl JAFEP, e proceder como no caso anterior. 
Sobre superfícies antigas pintadas:  
- Com pinturas em bom estado, de qualidade: Lavar, lixar suavemente ( especialmente se for polido) e aplicar á 
continuação.   
- Com pinturas em mau estado: Eliminar e proceder como superfície nova.   Se há restos, é muito conveniente fixar 
corretamente. 
 
Em geral recomenda-se: 
- Remover bem o produto. 
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC. 
- Evite as horas de sol pleno. 
- Não aplicar quando se prevê chuva. 
- Não expor os recipientes a temperaturas extremas. 
 
APRESENTAÇÃO 
Recipientes plásticos: 750 mL.; 4 Litros; 8 Litros; 15 Litros 
A informação contida neste documento serve de guia para o usuário, não oferece garantia. 
Para informação relativa a segurança e meio ambiente, consultar, por favor, a Ficha de Dados de Segurança. 


