
INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL
Refª 5766 ITC nº 1040

JUL-2020 (PP0506)
SILICATO TT

Silicato TT é uma tinta mineral, extra mate, formulada com resina de 
Silicato de Potássio que permite o suporte "respirar".
⦁ Ideal para a pintura ou para a reabilitação de fachadas antigas em 
edifícios históricos, monumentos, igrejas, etc., com suportes minerais
como por exemplo: rebocos de cimento e betão, mantendo o seu 
aspeto "vintage".
⦁ Pode também ser usada para a repintura de edifícios com tintas 
plásticas (acrílicas, vinílicas, etc...)
⦁ Acabamento: Liso 
⦁ Brilho: Mate 
⦁ Cores disponíveis: Branco e uma seleção de cores do catálogo 
Chromatic FAÇADE

PROPRIEDADES
⦁ Primário e acabamento na maioria das situações
⦁ Excelente poder de cobertura
⦁ Grande durabilidade
⦁ Resistente às micro poeiras do ar
⦁ Acabamento uniforme
⦁ Excepcional permeabilidade ao vapor de água
⦁ Boa resistência à intempérie e UV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rendimento: 5 a 7 m²/l (por demão)
• Secagem ao tato: 2 h
• Secagem repintura: 4 h  
• Densidade: 1,44 (Base L)  
• Teor de sólidos (em volume): 33%
• Espessura de película seca: 100 a 150 µm
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Após preparação as superfícies devem estar bem curadas e secas, capazes de absorver tinta, coesas, sem 
fendas, desengorduradas, isentas de poeiras, partículas não aderentes e com capacidade de absorção 
uniforme.
⦁ Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar e aplicar uma demão de Dyruwash refª 9360.
⦁ Proceder a todas as reparações necessárias.
⦁ Preparar as superfícies com uma demão diluída a 5% de Silicato TT refª 5766.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO
⦁ Homogeneizar perfeitamente o produto.
⦁ Diluir a primeira de demão com água potável entre 0 a 5%.

APLICAÇÃO
⦁ Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 a 3 demãos de tinta.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
⦁ Trincha, rolo ou pistola adequada (com material resistente a pH alcalino).

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
⦁ Água e detergente imediatamente após a utilização.

CERTIFICAÇÕES E ENSAIOS
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INDICAÇÕES IMPORTANTES
⦁ Devido ao forte caráter alcalino desta tinta recomenda-se a utilização de equipamento de proteção, 
nomeadamente luvas e óculos para proteger as mãos e olhos.
⦁ Não deve ser aplicado sobre tintas elásticas, tintas de óleo, madeira, plásticos e outros materiais 
orgânicos.
⦁ Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente 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.
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