
EUROCOR ACRÍLICO ACETINADO
Impregnante para madeira

Descrição:
O  Eurocor Acrílico  é um acabamento acetinado semitransparente, formulado com resinas acrílicas puras, pigmentos de elevada 
estabilidade, complementado com agentes biocidas e de protecção aos raios ultravioletas 

Aplicação:
O Eurocor Acrílico é adequado para aplicação em madeira para exteriores ou interiores que ainda não foram revestidas com nenhum 
outro tipo de produto. É repelente à água, não escama,  não fissura e não oblitera o veio da madeira conferindo-lhe um aspecto 
atraente dentro da sua gama de cores.

Preparação do suporte:
O suporte  deve estar  isento  de  lixo,  pó,  gorduras  e  quaisquer  outros  contaminantes.  Se  as  madeiras  forem  resinosas  lavá-las 
previamente. Quando for necessária uma protecção extra, (especialmente para o exterior) recomenda-se a aplicação de duas demãos 
de Cupreuropa incolor. Deixar secar entre 2 a 5 dias e proceder ao acabamento.
Manutenção: deve-se efectuar pelo menos de dois em dois anos com uma passagem muito ligeira com lixa fina, lavar com água para 
remover poeiras ou sujidades, deixar secar 2 ou 3 dias e proceder ao acabamento.

Sistema de pintura:
Agitar  bem o produto antes  de usar e ocasionalmente  durante a sua utilização para obter  uma cor  uniforme.  Antes de iniciar  a 
aplicação verificar se a cor é a pretendida efectuando uma pequena aplicação na madeira a ser utilizada; porque a cor varia consoante 
o tipo de madeira, a sua cor, textura, porosidade, etc.
O  Eurocor Acrílico seca mais rapidamente que os acabamentos à base de solventes. O trabalho deve ser planeado de modo a 
completar a área a pintar antes da secagem do produto de modo a evitar as marcas de sobreposição causadas pela passagem da 
trincha com produto fresco sobre as zonas quase secas.
Evitar  aplicar  o produto com temperaturas baixas ou tempo húmido,  pois a aparência final  e durabilidade poderão ficar 
afectadas. Os Eurocores Sintético e Acrílico não são miscíveis entre si.
Nº de demãos: interior uma a duas demãos exterior aplicar duas a três demãos de produto
Diluição: Aconselha-se a diluição do produto com cerca de 25% de água para evitar as marcas da trincha (a diluição do produto 
pode ter influencia na cor final).

Características do produto
Cor Londovi, castanho, guyaco e macassar a) Nota: O valor de COV's acima referido diz 

respeito  ao  produto  pronto  a  aplicar  tintado, 
diluído,  etc.,  com  produtos  por  nós 
recomendados. Não nos responsabilizamos por 
produtos  obtidos  através  de  misturas  com 
outros  produtos  que  não  os  por  nós 
recomendados, e chamamos à atenção para a 
responsabilidade que  qualquer  agente  ao 
longo  da  cadeia  de  fornecimento  incorre  ao 
infringir a Directiva 2004/42/CE.

Sólidos em volume 33%
Secagem Superficial 10 minutos
Acabamento Acetinado
Massa volúmica 1.04 ± 0.03 g/cm3

Viscosidade * 40 ± 10 seg. (23ºC)
* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. 
A/e): 150g/L(2007) /130g/L(2010). Este produto contém no máx. 123g/L COV.  a)

Rendimento: 10-16 m2/l por demão. Os valores atrás apontados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações.

Características de aplicação:
Condições de aplicação Temperatura ≥12ºC; Humidade relativa < 80% 

Temperatura do suporte 2 a 3ºC acima da temperatura do ponto de orvalho
Materiais de aplicação Rolo de pelo curto, trincha ou boneca
Preparação do produto Homogeneização completa e ocasionalmente durante a sua utilização para obter uma cor uniforme
Intervalo entre demãos 2 – 3 horas Diluição Agua

Estabilidade
O produto apresenta-se em embalagens de 1 e 5 litros. Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. 
Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa. Não ingerir.  Conserve a embalagem bem 
fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de 
temperatura.  Manter longe do alcance das crianças.  Deverá ter sempre em conta a legislação em 
vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.  Para mais informações a leitura da Ficha 
de Segurança do produto é fundamental.
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A informação presente nesta ficha técnica tem como objectivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de alguns ensaios realizados com um espírito constante de objectividade mas não evita que o cliente 
proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. De qualquer modo, não podemos dar garantias para aplicações específicas, pois as condições na obra e muitos outros factores escapam ao nosso controle.  
Á nossa empresa reserva-se o direito de efectuar modificações no produto, se os desenvolvimentos científico e técnico o aconselharem, informando em cada caso as alterações.
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