
PEG & PINTE TINTA ACRÍLICA
BOLETIM TÉCNICOBOLETIM TÉCNICOBOLETIM TÉCNICO

É uma tinta acrílica na categoria Econômica de 
boa performance, com + cobertura, + antimofo e 
+ concentrado. Sem cheiro* em até 3 horas após 
a aplicação do produto, conforme testes feitos 
em nossos laboratórios.

Para pinturas internas em superfícies de 
alvenaria, sempre com a preparação 
adequada da superfície.

·  + Concentrada.
·  + Anti Mofo.
·  + Cobertura.
·  Sem Cheiro*.

Fosco.

Disponível diversas cores no catálogo. 
Atenção: As cores apresentadas no 
catálogo apresentam ligeira variação de 
tonalidade em relação ao acabamento nal 
por se tratar de impressão em papel.

ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.1 

Resina à base de dispersão aquosa de 
copolímero acrílico, aditivos microbicidas, 
pigmentos isentos de metais pesados, 
cargas minerais inertes, glicóis e tensoativo.

·  Galão: 3,6L.
·  Lata: 18L..

36 meses após a data de fabricação.

ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar em bom estado (rme coesa, limpa, seca, sem 
poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Com partes soltas ou mal aderidas: Devem ser raspadas, escovadas ou hidrojatear até 
completa remoção e em seguida aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium. 
Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Mofadas: Retirar o mofo mecanicamente e aplicar o Eucatex Zero Mofo conforme 
indicações. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Com umidade: A causa da umidade deve ser identicada e corrigida. Após a correção 
aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e 
aplicar a tinta.
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INDICAÇÕES DE USOINDICAÇÕES DE USOINDICAÇÕES DE USO

ACABAMENTOSACABAMENTOSACABAMENTOSACABAMENTOS

CORESCORESCORESCORESCORESCORESCORESCORES

PRAZO DE VALIDADEPRAZO DE VALIDADEPRAZO DE VALIDADEPRAZO DE VALIDADE

PREPARO DA SUPERFÍCIEPREPARO DA SUPERFÍCIEPREPARO DA SUPERFÍCIEPREPARO DA SUPERFÍCIE

ATRIBUTOSATRIBUTOSATRIBUTOSATRIBUTOS

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

EMBALAGENSEMBALAGENSEMBALAGENSEMBALAGENS

COMPOSIÇÃO QUÍMICACOMPOSIÇÃO QUÍMICACOMPOSIÇÃO QUÍMICACOMPOSIÇÃO QUÍMICA



Nova e sem pintura: Aguardar a cura de 30 dias. No reboco se estiver soltando grãos ou pó aplicar uma 
demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Reboco com boa coesão aplicar Eucatex Selador Acrílico. 
Aguardar a secagem e pintar.

Paredes pintadas com cal, telha de brocimento e pinturas velhas calcinadas: Lixar e retirar o pó 
com pano úmido, aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Em função da absorção do 
substrato e o nível de degradação da pintura anterior, pode ser necessário um maior número de demãos do 
Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Gesso corrido, Acartonado, Sanca e Drywall: Esperar secar por 30 dias, para uma melhor aderência 
pintar com Eucatex Gesso & Drywall Fundo e Acabamento. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Com imperfeições profundas: Corrigir com argamassa e aguardar por 30 dias. Aplicar uma demão de 
Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Com imperfeições rasas e ondulações: No ambiente externo: Eucatex Massa Acrílica, no ambiente 
interno Eucatex Massa Corrida. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Pintura em bom estado: Observar a superfície: se tiver brilho deve ser lixada. Retirar o pó e pintar.

Com manchas de gordura: Lavar com a solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a 
secagem e aplicar a tinta.

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Vericar o bico mais 
adequado para o tipo de pintura a ser realizada. 
Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de 
aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. 
Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de 
acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. 
Sempre realize a ltragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos 
ltros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.
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FERRAMENTA Rolo de lã, Pincel, Trincha e Airless.

DEMÃOS 2 - 3 

DILUIÇÃO

Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, 
antes e depois da diluição.
Com água limpa:
20% em todas as demãos.
Airless: 20% em todas as demãos. 

SECAGEM

Ao toque: 01 hora
Entre demãos: 04 horas
Final: 12 horas

RENDIMENTO
ACABADO

Galão 3,6L: Até 18m²
Lata 18L: Até 90m²

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃOINFORMAÇÕES DE APLICAÇÃOINFORMAÇÕES DE APLICAÇÃOINFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

PINTURA COM AIRLESSPINTURA COM AIRLESSPINTURA COM AIRLESSPINTURA COM AIRLESS



·  Em temperatura abaixo de 10°C e/ ou com umidade de 90%, não pinte, deixe a pintura para outro dia. 
A temperatura baixa pode demandar mais tempo para a secagem e a cura.
·  Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa antes e depois da diluição.
·  Realize a proteção em volta de sua área de pintura: batentes, tomadas, rodapés e etc...
·  Para evitar manchas e recortes por pincel, iniciar sempre a pintura pelos recortes ( tinta diluída na 
recomendação) e nalizar a pintura com a mesma diluição. Evitar retoques após a secagem da tinta.
·  Em pinturas e repinturas com retoques de massa de nivelamento podem ser notadas diferenças de brilho. 
Para evitar este efeito recomendamos a aplicação da própria tinta diluída na recomendação da diluição, 
somente nos pontos que tiveram retoques manuais. Deixar secar e depois executar a pintura.
·  O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, 
rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e 
técnica de aplicação.
·  Em até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer lavar toda 
a superfície com água corrente, sem esfregar.
·  Sem cheiro* 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado, segundo pesquisa realizada em nossos 
laboratórios.
·  Para realizar a limpeza da parede após a pintura é necessário deixar secar 02 semanas antes de limpar.
·  Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar apenas pano úmido com movimentos suaves para preservar 
o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, esse processo poderá ocasionar polimento do 
lme da tinta (diferença de brilho). Cores intensas no acabamento fosco podem esbranquiçar com o atrito.
·  Se houver sobra do produto sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo.
·  Descartar a embalagem vazia em pontos de coletas e reciclagem de sucatas metálicas e/ou plástica.

·  Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
·  Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
·  Evite a liberação para o meio ambiente.
·  Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
·  Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 
0800 998 46 82.  

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 
0800 998 46 82.  

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br
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RECOMENDAÇÕESRECOMENDAÇÕESRECOMENDAÇÕESRECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇAINFORMAÇÕES DE SEGURANÇAINFORMAÇÕES DE SEGURANÇAINFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

*A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, 
diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota scal 

e o número de lote do produto.

*A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, 
diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota scal 

e o número de lote do produto.

*A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, 
diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota scal 

e o número de lote do produto.
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