
INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL
Refª 8023 ITC nº 1047

FEV-2021 (PP0577)
 FREITASOL COLOR

Pintura para pavimentos de um componente com resinas alquidicas-
uretanadas. 
⦁ Brilho: Acetinado
⦁ Acabamento: Liso
⦁ Suportes: Alvenaria, betão e cimento
⦁ Cores disponíveis: catálogo RAL, Bases FRM (Média)
e FRT2 (Transparente)

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 500 g/l. Este produto contém no máx. 439 g/l COV.

PROPRIEDADES
⦁ Boa resistência ao desgaste
⦁ Boa resistência à água, óleos e detergentes domésticos
⦁ Boa adesão sobre fundos compatíveis antigos em boas condições
⦁ Antiderrapante, utilizando sílica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rendimento: 10 m²/L (por demão)
• Secagem ao tato: 4 horas
• Secagem repintura: min. 16 horas, máx. 12 meses 
• Secagem para circulação pedestre: 48 horas 
• Secagem para circulação garagem: 7 dias  
(Obs.: a 20°C e 65% HR)
• Densidade: 1,19 ± 0,05  
• Ponto de inflamação: Entre 21°C e 55°C
• Teor de sólidos (em volume): 49 ± 2 %
• Espessura seca recomendada: 50 a 60 μm/demão
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Após preparação as superfícies devem estar bem secas e curadas, coesas, sem fendas, desengorduradas, 
isentas de poeiras, partículas não aderentes e eventuais escorridos do cimento (leitadas).
⦁ Fazer uma limpeza geral em toda a área a pintar com máquina de pressão de água e deixar secar bem.
⦁ Proceder a todas as reparações necessárias. 
⦁ Efectuar um despolimento geral (com lixa média/grossa).

PREPARAÇÃO DO PRODUTO
⦁ Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
⦁ Adicionar white spirit nas seguntes proporções:

⦁ Trincha e rolo: 0 a 5%;
⦁ Pistola Airless, usar bico entre 0,013 e 0,015, Pressão entre 150 a 200 bar: 5 a 10%.

APLICAÇÃO
⦁ Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 demãos de tinta.
⦁ Para fazer um efeito antiderrapante, espalhar uma camada de sílica desoxidada e seca em excesso sobre 
a superfície pintada antes de secar. Aspirar a sílica não aderida à tinta seca e aplicar mais uma a duas 
demãos de produto.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
⦁ Trincha, rolo ou pistola airless.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
⦁ White spirit.

INDICAÇÕES IMPORTANTES
⦁ Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 70% e a temperatura inferior a 10°C ou superior 
a 30°C.
⦁ Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de 
tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
⦁ CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, 
em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a 
Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

PPG DYRUP, S.A.

Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso. Página 2 de 2


