
  

ACABAMENTO

5. Para melhor cobertura, aplique varias demãos com intervalos regulares .

6. Secagem ao toque em 15 minutos, secagem para o manuseio em 1 hora e secagem total em 24 horas.

4. Pulverize a uma distância mínima de 15 a 30 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes para cobrir a área 

desejada. 

3. Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, 

verificando o formato de jato. 

Ao toque: 15min                

Manuseio: 1 horas                  

Final:24 horas

Resina acrílica,resina hidrocarbônica, pigmentos 

orgânicos/inorgânicos/metálico, solventes, aditivos e gás 

propelente butano/propano.

3. Aplique com movimentos constantes  e uniformes.

4. Limpe a válvula virando a lata para baixo e pressione até sair apenas o ar.

EMBALAGEM 400/ml Peso Líq.250g

VALIDADE 2 ANOS
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Brilhante, Fosco e Metalizado.

É uma tinta spray em diferentes acabamentos, para 

ambientes EXTERNO/INTERNO, indicado para aplicação em 

superfícies de metal (aço e  ferro), couro, gesso e cerâmica.

1. Agite bem a lata antes e durante aplicação.

2. Aplique a uma distância de 15 a 30 cm da superfície. 

1. Mantenha a superfície limpa e seca, se necessário, lixe e limpe a parte a ser aplicada e retire as impurezas. 

2.  Agite bem a lata antes de cada aplicação. 

APLICAÇÃO

SECAGEM

DEMÃOS Até o acabamento desejável

RENDIMENTO Não aplicado

EUCATEX SPRAY PREMIUM MULTIUSO

BOLETIM TÉCNICO

Instruções de Uso

COMPOSIÇÃO

Preparação de Superficie e Aplicações

EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

Estrada do Guarujá, 3150 - Bloco - Jardim MaríliaSalto/SP - CEP: 13.323-005 

CNPJ: 14.675.270/0002-98  -  INS. EST. 600.068.844.112



  

7. Não aplicar Verniz Spray sobre as cores metálicas cromada, dourada, ouro, em superfícies de vinil, plástico,  acrílico ou 

tecidos emborrachados.

8. Não aplicar o Spray Premium Mutiuso em temperaturas abaixo de 18°C ou com elevada umidade relativa do ar.

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54  

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

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.                                                                                                                                                      

Data da última revisão: 12/2018

9. Para evitar escorrimento aplique a 1ª demão bem fina, desta forma, você obterá melhor acabamento nas próximas 

demãos.

10. A aplicação do Fundo Preparador Multiuso  é necessária em alguns casos,  para que seja obtida a tonalidade ideal da 

Eucatex Spray Premium Multiuso.
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