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Elaborado segundo Norma NP 3284  
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. 

Tintas Europa.Com; industria e distribuição de Tintas, Lda. 
Zona Industrial do Freixo – 5070-951- Alijó – Portugal 

www.tintaseuropa.com  Email: geral@tintaseuropa.com 

 

Descrição 

Plástica PRESS  é uma tinta aquosa mate lisa, especialmente adequada para aplicação interior.  

• Boa opacidade 

• Boa aplicabilidade 

• Rápida secagem 

Aplicação 

Especialmente recomendada para a pintura de paredes e tectos interiores. 

Preparação do suporte 

O suporte deve apresentar-se seco e firme, isento de poeira, gorduras e quaisquer outros contaminantes.  
Em superfícies irregulares, regularizar as paredes com uma massa de enchimento apropriada e em seguida proceder a uma lixagem. 
Zonas contaminadas com fungos ou algas devem ser tratadas antes com Solução Anti-fungos. 
Se a superfície apresentar manchas secas de humidade, fumo ou nicotina, recomenda-se a aplicação de uma ou duas demãos de 
Magicprimer.  
Superfícies novas: Estuque e gesso projectado – aplicar uma demão de Isoprim; Suportes friáveis e pulverulentos – Escovar e aplicar uma 
demão de Isolacril ou Imperprimer incolor; Superfícies muito alcalinas – aplicar uma demão de Imperprimer. 
Repinturas: Remover a tinta velha ou mal aderente escovando. Regularizar com Mastek Fino ou Eurotek. Aplicar uma demão de Isoprim. 
Superficies Caiadas:  Remover a cal por escovagem. Aplicar uma demão de Isolacril ou Imperprimer Incolor. 

Sistema de pintura  Características de aplicação  
     

Aplicar 2 a3 demãos de Plástica PRESS  Preparação do produto Homogeneização completa 
Diluição Água  Materiais de aplicação Trincha, rolo anti-gota, airless spray 

Limpeza Água  Intervalo entre demãos 3 -4 horas (aprox.) 
1ª demão 5 - 10%   Condições de aplicação  Temperatura ≥ 10ºC; Humidade relativa ≤ 80%  

Temperatura do suporte 2 a 3ºC acima da 
temperatura do ponto de orvalho 

Restantes demãos 0 - 5% 
 

Rendimento: 8-10 m2/l por demão. Ter atenção que os valores atrás apontados são teóricos e que devido a esse facto podem sofrer 
alterações.  

Características do produto  
  

    

Cor Branco e cores (cat.018)  COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite 
da UE para o produto (cat. A/a): 30g/L(2010). Este 
produto contém no máx. 29g/L COV. 
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 Diretiva 
2004/42/CE. 

Sólidos em volume 31% 
 

Massa volúmica 1.45 ± 0.03 g/cm3
 

 

Viscosidade* 105 ± 2 K.U (23ºC)  

Acabamento  Mate, Liso  
 

Secagem    

Superficial (ao tacto) 1 h  

Repintura 4 h  

Propriedades Finais Obtidas tipicamente após 7 dias de cura.  

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem 
 

 

 Estabilidade   

O produto apresenta-se em embalagens de  5 e 15 litros. 

Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. 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. 

Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Evite o contacto com os olhos e a pele. Use luvas, óculos de protecção e vestuário 
adequado. Providenciar uma ventilação adequada. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação e secagem. Não verter os resíduos no 
esgoto ou cursos de água. 
Tenha atenção no acondicionamento e transporte do produto de forma a evitar danos na embalagem. 

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. 
            


