9.6 MATIN P REFª 5000
TINTA PLÁSTICA INTERIOR E EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS
A Matin P Ref.ª 5000 é uma tinta plástica à base de
copolímeros acrílicos em dispersão aquosa, especialmente
concebida para a construção civil, na pintura de grandes
superfícies.
A Matin P Ref.ª 5000 apresenta:
- Excelente cobertura

- Grande durabilidade
- Grande facilidade de aplicação
- Permeabilidade ao vapor de água
- Não salpica
- Acabamento mate
- Elevado rendimento
- Cor: conforme catálogo

PARÂMETROS TÉCNICOS
- Viscosidade (MTE.2, Stormer, 23 ºC): 101 - 111 KU
- pH (MTE.3, 23 ºC): 8.0 - 9.5

- Compostos Orgânicos Voláteis (VOC): Valor limite da UE
p/ o produto (A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no
máximo: 27,9 g/l COV.

- Massa volúmica (MTE.4, 23 ºC): 1.400 - 1.430 g/cm3

CAMPO DE APLICAÇÃO
Para superfícies interiores podendo contudo, para trabalhos de menor exigência, ser aplicada no exterior.
Permite um bom acabamento sobre estuque, betão, reboco, gesso cartonado, areado, etc

MÉTODOS DE APLICAÇÃO
Preparação das superfícies

Aplicação

Deverá aplicar-se sobre superfícies limpas, agregadas,
bem secas e livres de partículas soltas. As superfícies
degradadas deverão ser, previamente, reparadas, assim:
Superfícies, com sinais de gorduras, deverão sofrer um
desengorduramento prévio.
Superfícies contaminadas com fungos e algas deverão
sofrer uma limpeza e aplicação de Biodesinfestante Refª
514 segundo o respectivo boletim técnico.
No caso de superfícies de absorção irregular e/ou muito
elevada, alcalinas ou friáveis,
deverá aplicar-se, previamente, o primário Previcril Ref.ª
750, ou o Selante Aquoso Ref.ª 760.

Trincha ou rolo, em 2 demãos.
1.ª demão - diluição 5 a 10%
2.ª demão - diluição até 5%
Secagem entre demãos - 3 a 4 horas, em local seco e
arejado

LIMPEZA DE UTENSÍLIOS
Lavagem com água.

RENDIMENTO / CONSUMO
10 - 12 m2/l/demão - superfícies lisas
7 - 9 m2/l/demão - superfícies rugosas

EMBALAGENS
Baldes de 5 e 15 litros

ARMAZENAGEM
Conservar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

TRANSPORTE
Consultar Ficha de Segurança Refª 5000
ADR/RPE: Isento
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