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Boletim Técnico
Pinta Piso Coral
Classificação: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6
Descrição: A nova fórmula do Pinta Piso está duas vezes mais durável e foi especialmente
desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, pois é resistente ao
tráfego. As cores formuladas com os concentrados à base de pigmentos orgânicos (amarelo,
vermelho e magenta), em função de sua natureza e performance, quando utilizados em pinturas
externas, podem sofrer ligeiro desbotamento. Siga as instruções na embalagem do produto para
que a pintura sobre o piso se tome mais simples ainda.
Indicação: Locais como estacionamento, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas,
varandas, calçadas, escadarias, áreas de lazer e outras áreas de concreto rústico, se pintados
com Pinta Piso, estarão sempre protegidos das ações do sol e da chuva e também dos
desgastes causados por atritos.
Diferenciais: Além disso, Pinta Piso possui acabamento fosco, bom rendimento e ótima
cobertura.
Propriedades físico-químicas
Cor: Conforme catálogo de cores

Viscosidade: 90 - 100UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,156 - 1,310 g/cm

Sólidos/Volume: 27,5 - 38,6%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 25,83 g/L

Sólidos/Peso: 48,6 - 39,6%

Ponto de fulgor: >100º C
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Informações técnicas
Composição: Resina acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes,
microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.
Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 18L e 3,6L

Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade
Dados de aplicação
Diluente: Água

Rendimento:
2

35 a 55 m /demão/galão

Diluição: Superfícies não pintadas adicione
30% de água e para superfícies pintadas,
adicione 20% de água.
Nº de Demãos: Normalmente, com 2 demãos,
você já consegue um excelente resultado. Mas
dependendo do tipo e estado do piso, pode ser
que você precise de mais demãos.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pêlo
baixo ou pincel de cerdas macias.

Limpeza:
Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem:
Toque: 30 min;
Entre demãos: 4 horas;
Final: 4 horas
Para tráfego de pessoas: 48 horas
Para tráfego de veículos: 72 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias
chuvosos, temperatura abaixo de 10ºC ou
acima de 40ºC e umidade relativa do ar
superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade
Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas
Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem
apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 03/2015

