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A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom 
armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis 
e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhumas responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta 
informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque 
duvidas. 
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Identificação Técnica 
Tinta baseada numa dispersão estireno acrílica.  

Campo de Aplicação 
Desenvolvida para a aplicação em tetos e, também, podendo ser aplicada em betão, estuques sintéticos, estanhados, gesso 
cartonado, entre outros. 

Propriedades 
Bom poder de cobertura; 
Fácil aplicação; 
Sem salpicos; 
Secagem rápida; 
Boa lacagem.  

Características  
Cor: Branco 
Aspeto: Fosco 
Densidade (23ºC): 1,56 ± 0,02  
Viscosidade (23ºC): 3500 ± 500 mPa.s   
Rendimento Teórico: 12 ± 2 m² / Litro / Demão  
Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação. 

Secagem (20ºC) 
Superficial: ± 1 hora          Repintura: 2 – 3 horas           

Teor em COV 
Limite UE (Cat. A/a): 30 g/l (2010)          Contém no máximo: 30 g/l COV 

Aplicação 
Preparação da Superfície: 
De uma forma geral a superfície a pintar deve encontrar-se seca, liberta de areias mal aderentes e de gorduras. Deve-se 
proceder previamente à reparação de fendas e irregularidades existentes. 
Em tetos novos com intensa absorção recomenda-se a aplicação prévia de um primário isolador. 
Em repintura convém limpar muito bem o teto de forma a eliminar a tinta mal aderente. 
Se o teto estiver contaminado com fungos e algas recomenda-se a limpeza prévia com a Solução Desinfetante (S0700-L) e de 
seguida proceder como descrito para tetos novos. 
No caso de uma caiação e, e a cal tiver sido removida, deve ser aplicado o Lacalite -Primário Fixador Branco (S0715-L). 
No caso de não se remover a cal deve ser aplicado o Fixocal (S0703-L). 

Processo de Aplicação: 
Trincha e rolo ou pistola. Utilizar trinchas e pincéis macios que não larguem pelos. Mexer bem a tinta para completa 
homogeneização e aplicar duas demãos tendo em consideração um intervalo de 2 – 3 horas para a repintura. 

Diluição (Água): 1ª Demão: ± 5% (volume)          Demãos Seguintes: Sem diluição  

Embalagens  
1 L, 5 L e 10 L  

Estabilidade em Armazém  
Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto. 
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