
  

ACABAMENTO Brilhante

SUPERFÍCIES MOFADAS Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.

SUPERFÍCIES COM MANCHAS 

DE GORDURA OU GRAXA

Lavar com solução de água e detergente neutro, enxague bem e aguardar a secagem. Após a 

secagem utilizar pano embebido em Eucatex Thinner 9116 para garantir a total remoção 

destes materiais

CONCRETO Deve aguardar a secagem e cura por no mínimo  30 dias.

De acordo com a Norma ABNT NBR 13245:A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de 

poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.

SUPERFÍCIES COM PARTES 

SOLTAS
Deve ser raspadas ou escovadas até a completa remoção.

Resina acrílica à base de monômero de estireno e 

solventes aromáticas e alifáticos. Não contém benzeno ou 

produtos clorados.

EMBALAGEM

Lata 18 L                                                                       

Lata 5 L                                                                       

Lata 900 mL

Ao toque: 1 hora                                 

Final: 12 horas                                       

Tráfego de pessoas: 48 horas                                                

Tráfego de veículos: 72 horas

2 ou 3 com intervalos de 6 horas

FERRAMENTAS

DILUIÇÃO Pronto para uso

Rolo de epóxi, trincha, pincel ou 

pistola

E
u

c
a

te
x

 R
e

s
in

a
 A

c
rí

li
c

a

A Resina Acrílica deve efetuar o lixamento até total perca do brilho e eliminar a poeira com 

pano úmido. 
REPINTURA

PRAZO DE VALIDADE 2 anos

Não aplicado

4.8.3

Indicada para superfícies externas e internas de pedras 

naturais (Ardósia, Pedra mineira, São Tomé, Pedra Goiana 

,entre outras), concreto aparente, fibrocimento, telha de 

barro, tijolos aparentes. Sua fórmula à base de resina 

acrílica impermeabiliza a superfície protegendo-a contra a 

ação das intempéries.

CLASSIFICAÇÃO

TIPO

CONFORMIDADE

ABNT NBR 11702 

DEMÃOS

SECAGEM

Eucatex Resina Acrílica

BOLETIM TÉCNICO

COMPOSIÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

Estrada do Guarujá, 3150 - Bloco - Jardim MaríliaSalto/SP - CEP: 13.323-005 
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www.tintaseucatex.com.br

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

2. Evitar a aplicação do produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10 °C ou umidade 

relativa do ar superior a 90%.

3. Não é recomendado aplicação sobe superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas.

4. Manter o ambiente ventilado durante o preparo, aplicação e secagem.

5. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da 

estrutura, rugosidade, absorção da superfície, condições atmosféricas.
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1. Certifique-se que a superfície esteja livre de água ou umidade, pois tais ocorrências comprometem a 

performance.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.                                                                                          

Data da última revisão: 06/07/2018

RECOMENDAÇÃO

EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
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