
TINTA MARCAÇÃO 
DE RELVADOS

Descrição
A Tinta Marcação de Relvados é uma tinta microporosa, inócua, com boa opacidade.

Aplicação
Destina-se a efectuar marcações em relvados desportivos. Boa resistência à água e ao uso.

Preparação do suporte
A zona a marcar deve estar livre de contaminantes.

O produto deve ser aplicado em tempo seco e sem orvalho na superfície a pintar.

Sistema de pintura 

Aplicar 1 demão de Tinta Marcação Relavados
Diluição Água 5 - 10%
Limpeza Água

Características de aplicação

Preparação do produto Homogeneização completa
Materiais de aplicação Rolo ou  pistola
Condições de aplicação Temperatura ≥12ºC; Humidade relativa < 80% 

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

Rendimento: 8-10 m2/l por demão. Os valores atrás mencionados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações.

Características do produto
Cor Branco
Sólidos em volume 20%
Secagem Superficial 1 hora
Acabamento Mate
Massa volúmica 1,45 ± 0.03 g/cm3

Viscosidade * 105 ± 2 U.K (23ºC)
* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

Estabilidade
O produto apresenta-se em embalagens de 15 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.

FT 610-025 2ª rev.: 10/2008
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.
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