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Grafftex Acrílico Super- Rendimento Standard  

 

Descrição: É uma tinta fosca aveludada, de elevada consistência, cobertura e rendimento. De fácil aplicação e 

baixo respingamento, mesmo em diluições elevadas mantendo as características de cobertura e resistência.  

Cores: Conforme catálogo  de cores 

Acabamento: Fosco 

Indicação: Indicado para a pinturas de superfícies internas  e externas de concreto,  reboco, blocos de cimento, 

gesso, fibrocimento massas corrida e acrílica, texturas e repinturas em geral. 

Classificação: Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.2 e em Conformidade á NBR 

15079.  

 

 

  

Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, 

pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, surfactantes, microbicidas não metálicos, 

espessantes e água. 

Toxicidade: Baixa toxicidade 

Sólidos/Massa: 35%  à  45%   

Densidade: 1,28 à 1,38  g/cm³  

Ponto de fulgor:>100º C     

Embalagens: 3,6 L  e  18 L  (cores prontas)                                                                                                                                                           

Prazo de validade: 24 meses (embalagem fechada sem uso) 

 

 

Diluição: 40%  à 80% com água potável. 

 

Rendimento: Até 27,8 m²/litro/demão em média. Dependendo do tipo e estado da superfície. 

 

Número de demãos: Em média 3 demãos dependendo do tipo e estado da superfície. 

Secagem: Ao toque: 2 horas. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas. 

Recomendações: Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar 

superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. Duas semanas após a pintura, gotas de chuva podem 

provocar  manchas. Se ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água potável. 
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Acessórios de pintura: Rolo de lã, caçamba e pincel. 

 

 
As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação 

qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site 

www.grafftex.com.br. 


