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Tinta plástica de elevada qualidade baseada numa dispersão aquosa copolímera de acetato de vinilo e éster vinílico do acido 

versático.   

Decoração de interiores onde se pretende um aspeto semi-mate e macio, bem como facilidade de limpeza das paredes. 

Elevado poder de cobertura; 

Boa resistência aos agentes alcalinos; 

Excelente acabamento sedoso; 

Rápida secagem;  

Fácil aplicação.  

 

Cor: Catálogo  

Aspeto: Semi-mate 

Densidade (23ºC): 1,33 ± 0,02 (branco)  

Viscosidade (23ºC): 3750 ± 750 mPa.s   

Rendimento Teórico: 12 ± 2 m² / Litro / Demão  

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação. 

Superficial: 30 minutos          Repintura: no mínimo 4 horas           

Limite UE (Cat. A/a): 30 g/l (2010)           

Contém no máximo: 29 g/l COV 

Preparação da Superfície: 

De uma forma geral a superfície a pintar deve encontrar-se seca, liberta de areias mal aderentes, isenta de gordura, de 

sujidade, de poeiras e bem dura. 

Suportes novos:  

Para consolidação do suporte recomendamos a aplicação de um primário isolador antes da aplicação da tinta. 

Suportes em gesso cartonado ou estuque projetado: 

Aplicar uma demão de Hidrolacalite – Primário Aquoso Branco (S0741-L) ou em alternativa de Siprolite – Primário Aquoso 

Branco (S0743- L). 

Suportes friáveis, pulverulentos, alcalinos ou com salitre:  

Após escovagem deve ser aplicada uma demão de Lacalite – Primário Fixador Branco (S0715-L), Stop-Sil Primário Acrílico 

Aquoso Branco (S0721-L) ou Incolor (S0711-L). 

Suportes com manchas de humidade ou de fumos:  

Escovar e a aplicar uma a duas demãos (dependendo da intensidade da mancha) de Multi Primer – Primário Universal 

Aquoso (S0737-L). 
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Suporte com fungos: 

Deve-se efetuar tratamento prévio com a Solução Desinfetante (S0700-L) e posteriormente proceder como descrito em 

suportes novos. 

Suportes anteriormente caiados: 

Escovar cuidadosamente e aplicar uma demão de Fixocal (S0703-L). 

Suportes já pintados (repinturas): 

A superfície deve estar bem limpa de forma a retirar toda a tinta mal aderente, procedendo a uma escovagem exaustiva. Se 

necessário, deve-se retocar as zonas danificadas e aplicar um primário isolador tal como se tratasse de um reboco novo. Se 

apresentar farinação deve-se aplicar a Lacalite – Primário Fixador Branco (S0715-L) caso contrário, se a superfície estiver em 

bom estado de conservação, aconselha-se limpar muito bem a superfície podendo não ser necessário aplicar um primário 

isolador. 

Nota 1: Pretendendo-se alteração de cor na repintura, recomenda-se a utilização de um primário isolador pigmentado como 

se tratasse de uma superfície nova. 

Nota 2: A limpeza da superfície pintada deve ser feita um mês após a aplicação da tinta de forma suave e com recurso a um 

pano macio humedecido com água e detergente não abrasivo. 

 

Processo de Aplicação: 

Trincha e rolo ou pistola. 

Mexer bem a tinta antes de ser aplicada. Utilizar trinchas e pincéis macios que não larguem pelos. Aplicar duas ou três 

demãos de Sil-Soft de acordo com o esquema de diluição seguinte e com intervalo entre demãos de 4 horas (mínimo). 

Diluição:  

1ª Demão: Trincha e rolo: 15 - 20% / Pistola: 20 – 25%         Demãos seguintes: Trincha e rolo: 10 – 15% / Pistola: 10 – 15% 

Diluente Recomendado/Limpeza: Água 

Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas e óculos de proteção. 

1 L, 5 L e 15 L 

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto. 
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