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TINTA SILICA

Descrição
Tinta Sílica Minerali é indicada exclusivamente para pinturas de superfícies externas e
internas em substratos minerais como rebocos novos ou antigos, blocos de concretos, tijolos,
concreto celular, pedras naturais, concreto, fibrocimento, sobre qualquer pintura mineral
nova ou antiga de silicato, cal ou cimentícia e texturas minerais.
CARACTERÍSTICAS:
Aspecto líquido:

Líquido viscoso homogêneo

Aspecto seco:

Mineral fosco

Densidade (25oC)

1,50 +/- 2% g/cm³

Teor de Sólidos:

55% (em peso na cor branco)

VOC

<0,014 mg/kg
Valor limite para este produto: 100 mg/kg

PONTO DE INFLAMAÇÃO:

Não inflamável

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: (norma ABNT NBR 13.245 de 02/95):
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. Antes de iniciar a pintura, observe as
orientações abaixo:

TRATAMENTO
Pintura antiga em más condições

• Remover completamente a tinta antiga com espátula, escova de cerdas duras ou lixa. •
Limpar a superfície para remover o pó resultante do lixamento, com auxílio de um
pano/estopa umedecido em água. • Aguardar a secagem e aplicar Minerali Fundo Preparador.

Pintura antiga em boas condições

• Lixar bem a superfície a fim de remover completamente o brilho. Limpar a superfície para
remover o pó resultante do lixamento, com auxílio de um pano/estopa umedecido em água.•
Aguardar a secagem. Aplicar Minerali Fundo Preparador.

• Aguardar secagem e cura (28 dias). Aplicar Fundo Preparador Minerali
• Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando-se ou escovandose a superfície. Profundas imperfeições devem ser corrigidas com reboco (após
feita correção aguardar secagem e cura de no mínimo 28 dias).

Superfícies altamente absorventes

• Aplicar Fundo Preparador Minerali
• Lavar com solução de água e detergente, enxugar e aguardar secagem.
• Lavar com solução Kaliclean e aguardar durante 6 horas. Em seguida enxaguar e
aguardar a secagem.

Reboco fraco ou superfícies fracas
(de baixa coesão)

• Aguardar secagem e cura (28 dias no mínimo). Aplicar Fundo Recuperador
Minerali e Fundo Preparador Minerali.
• Aguardar secagem e cura (28 dias no mínimo). Aplicar Fundo Preparador Minerali
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IMPORTANTE: proteger as superfícies que não receberão pintura, principalmente alumínio e vidro.
Caso entre em contato, limpar imediatamente com esponja ou pano úmido antes da secagem, pois
após seco é de difícil remoção e pode causar manchas.
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