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Grafftex Liqui Brilho 

 

 

Descrição: Grafftex Liqui Brilho é um produto versátil que pode ser utilizado sobre a ultima camada de tinta em 

ambientes internos ou externos, assim como pode ser misturado com a tinta na ultima demão, a fim de regular o 

brilho da tinta, oferecendo desta forma maior brilho da ultima camada, maior impermeabilidade à superfície, bem 

como, facilidade de limpeza da superfície aplicada. 

Indicação: Grafftex Liqui Brilho é indicado para superfícies internas e externas como acabamento promotor de 

brilho sobre a ultima camada de tinta previamente aplicada, bem como pode ser  misturado à tinta (na diluição 

conforme efeito desejado) para regular o brilho. 

Observações: A intensidade do brilho é promovida pela quantidade de Grafftex Liqui Brilho adicionado para diluir 

a tinta de acabamento (a proporção da mistura se dá conforme o efeito desejado). Quando aplicado sobre tinta 

branca, poderá ocorrer um leve amarelecimento e sobre tintas coloridas, intensificar – escurecer um pouco mais a 

cor. Não recomendamos o uso de Grafftex Liqui Brilho misturado com tinta de baixa qualidade. 

Classificação: Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702:2010 – Tipo 4.8.4. 

 

 

 

 

 

  

Composição: Àgua, copolímero acrílico estirenado modificado, preservantes não metálicos, espessantes acrílicos,  

tensoativos e coalescentes. 

Toxicidade: Baixa toxicidade 

Cor: Liquido de aspecto leitoso. 

Densidade: 1,00 – 1,05 g/cm³  

Ponto de fulgor: >100º C 

Embalagens: 3,6 L e 18 L                                                                                                                                                             

Prazo de validade:  36 meses (embalagem fechada e sem uso). 
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Diluição: Até 10% com agua potável. 

 

Rendimento: Até 12,5 m² /  Litro  / demão, dependendo do tipo e estado da superfície. 

 

Número de demãos: Normalmente até 2 demãos,  porém dependendo do tipo, estado da superfície e cor utilizada, 

pode ser necessário um numero maior de demãos.  

Secagem: Ao toque: 1 hora. Entre demão: 4 horas.  Final: 4 horas, dependendo do tipo e condições do substrato, 

bem como das condições climáticas locais. 

Limpeza: Limpe ferramentas e utensílios utilizados com agua e sabão neutro. 

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10º C e umidade 

relativa do ar superior a 85% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. 

Acessórios de pintura: Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - 0800 400 5858 ou o 

site www.grafftex.com.br. 

Dados de aplicação 


