
  

RENDIMENTO/DEMÃO
Galão 1/4 - (900ml):   até  8 m² 

Galão  (3,6L):  até  32 m²                   

Lata (18L): até 160 m²

SECAGEM
Ao toque: 15 minutos                                                                        

Final: 2 horas                                                

1. Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade superior a 90%.

Indicada para selar e uniformizar superfícies novas de

madeira em geral, tais como portas, janelas, móveis,

gabinetes, além de aglomerados e compensados em

ambientes internos. É um produto de fácil aplicação, boa

cobertura dos poros e de fácil lixamento. 

Caso já tenha sido aplicado Esmalte sintético ou um Verniz convencional na madeira em que se 

aplicará este produto, deve-se proceder à remoção total destes e seguir com nova aplicação.

Lixar a superfície para eliminar farpas, remover os resíduos do lixamento. MADEIRAS NOVAS SECAS

Deverão receber sucessivas aplicações de thinner até completa eliminação da resina natural da 

madeira, que pode causar danos à pintura.

MADEIRAS NOVAS E NÃO 

SECAS

SUPERFÍCIES COM MANCHAS 

DE GORDURA

Devem ser tratadas com solução de água e detergente neutro. Feito o tratamento, enxaguar 

bem, aguardar a secagem e aplicar o produto. 

FERRAMENTAS

ACABAMENTO

REPINTURA

TIPO 4.1.1.6 

CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 11702

PRAZO DE VALIDADE 2 anos

SUPERFÍCIES QUE 

APRESENTAM BRILHO
Deverão receber lixamento até o completo fosqueamento antes de ser iniciada a aplicação.

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

poeira, materiais gordurosos e mofo. 

CORES

Não Classificado

Incolor
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Rolo de espuma, Pincel, boneca e  

Pistola. Para Pistola utilizar 

pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm² 

ou 30 a 35 lbs/pol².

A base de nitrocelulose, resinas sintéticas,

hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, cetonas, éster e

acetatos. Não contém benzeno e metais pesados.

DEMÃOS
De 1 a 2 , com intervalos de 1 h 

entre demãos.

DILUIÇÃO ( com Eucatex 

thinner 9800 para 

nitrocelulose )

 30% para Rolo de espuma, 

Pincel, boneca .  Para Pistola 

diluir  80 % 

APLICAÇÃO

Eucatex Seladora Extra Para Madeira

BOLETIM TÉCNICO

COMPOSIÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

RECOMENDAÇÕES

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



  

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

4. Contaminações na superfície podem retardar a secagem do produto.

5. O contato deste produto com água (umidade) mesmo após a secagem, pode provocar esbranquiçamento da 

película.

2. Condições climáticas desfavoráveis podem prejudicar o desempenho do produto.

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

estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições 

atmosféricas e técnica de aplicação.

3. A utilização de outros produtos nos processos de pintura pode afetar a qualidade do resultado final.

E
u

c
a

te
x

 S
e

la
d

o
ra

 E
x

tr
a

 p
a

ra
 M

a
d

e
ir

a
 

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


