TINTA ACRÍLICA RENDE +++ MACTRA é uma tinta acrílica fosca com alto rendimento,
ótimo cobrimento e baixo odor, proporcionando uma pintura com acabamento refinado.
Norma ABNT NBR 11702 – tipo 4.5.2
APLICAÇÕES
•

Reboco interno ou externo

•

Massa acrílica

•

Texturas

•

Concreto aparente

•

Paredes internas com massa corrida

CORES
Além das cores de catálogo pode-se obter outros tons misturando as cores entre sí.
A cor demonstrada no catálogo apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao
acabamento final, por tratar-se de deposição de tinta sobre o papel. A luminosidade do
ambiente e a presença de outras cores onde a tinta será aplicada interferem na percepção
da cor escolhida. Uma cor em produtos e/ou acabamentos diferentes (brilho, textura, etc)
poderá apresentar variação de tonalidade.

PREPARO DA SUPERFÍCIE
Importante: Toda área a ser pintado deverá estar limpo, seco, lixado, isento de partículas
soltas, fungos, algas, completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó,
etc. conforme norma ABNT NBR 13.245.
1. Reboco novo:
• Aguardar 30 dias para secagem e cura.
• Aplique uma demão de selador acrílico Mactra.
2. Concreto novo:
• Aguardar 30 dias para secagem e cura.
• Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra.
3. Reboco fraco e pintura velha:
• Lixe e elimine o pó com pano úmido.
• Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra.
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4. Gesso e fibrocimento:
• Lixe e elimine o pó com pano úmido.
• Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra.
5. Pequenas imperfeições:
• Corrigir com massa acrílica Mactra ou massa corrida Mactra, lixe e limpe com um pano
úmido.
• Aplique uma demão de selador acrílico Mactra.
6. Trincas:
• Trate as trincas com Vedbem Trinca da Mactra
7.
•
•

Superfícies caiadas / partículas soltas:
Raspe e elimine as partículas soltas.
Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra

8. Gordura ou graxa:
• Lave com detergente neutro.
• Enxágue e deixe secar,
9. Mofo:
• Lave a superfície com lavadora de alta pressão.
• Aplique uma demão de Matamofo da Mactra.
PREPARO DO PRODUTO
•
•

Misture antes de usar e durante a sua utilização.
Diluição de 60% em água limpa em todas as demãos.

APLICAÇÃO DO PRODUTO
1. Aplique a tinta por igual evitando repasses e excessos.
2. Respeite os intervalos entre demãos.
3. Aplique de duas a três demãos.

PRECAUÇÕES DE USO.
•
•

Não aplicar a Tinta acrílica Rende +++ Mactra em superfície úmida ou com o tempo
chuvoso.
A temperatura ideal de trabalho deve ser entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar
inferior a 85%.
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•

O intervalo entre demãos deve ser de 4 horas dependendo das condições do local de
aplicação.

•

Evitar retoques isolados após a secagem da tinta.

•

Em pinturas ou repinturas onde existam aplicações ou retoques de massas (Corridas,
Acrílicas ou Gesso) podem ser notadas diferenças de brilho após aplicação por diferença
de absorção da tinta. Recomendamos a aplicação da tinta diluída a 30 % com água
somente sobre os pontos tratados com massa.

•

O rendimento indicado pode variar em função do método de aplicação, geometria da
estrutura, rugosidade, e absorção da superfície, espessura da camada de tinta
depositada, condições atmosféricas e técnicas de aplicação.

•

Cores intensas podem sofrer alterações de tonalidade quando expostas ao
intemperismo, o que não altera a proteção e durabilidade da tinta.

•

Até 20 dias após a aplicação, pingos de chuva isolados podem provocar manchas. Se
acontecer, lave toda a superfície com água corrente limpa sem esfregar.

GARANTIA
A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da
superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o
número do lote de aplicação. A garantia se restringe a reposição do produto.
RENDIMENTO
Até 100 m²/demão/galão
FERRAMENTAS
•
•
•

Pincel de cerdas macias.
Rolo de lã de pêlo baixo.
Pistola

COMPOSIÇÃO BÁSICA
Resina acrílica modificada, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, biocidas
e água.Coalescentes e aditivos.
ARMAZENAGEM
Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.
EMBALAGENS
0,900 l
3,6 l
18 l
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SEGURANÇA
Utilize óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.
PRIMEIROS SOCORROS
INGESTÃO
Não provoque vômito. Procure um médico imediatamente.
CONTATO COM A PELE:
Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, depois lave com água e sabão neutro.
Se necessário, procure um médico.
CONTATO COM OS OLHOS
Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e, se necessário, procure um médico.
INALAÇÃO
Remova a vítima para um local arejado e com boa ventilação. Se necessário procure um
médico.
Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de
saúde mais próximo.
VALIDADE
24 meses sem violação da embalagem.
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