
EMERGÊNCIAS
Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou 

entre em contato com o CEATOX - Centro de 

Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas) 

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC

Tintas Hidracor S/A.  Av. Mendel Steinbruch, km 06 s/n Maracanaú - CE REV. 000

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

48 meses
Após a data de fabricação

(Fechada e sem uso)
TOXICIDADE*

COMPOSIÇÃO

Polímeros acrílicos

modificados, coalescentes,

biocidas não metálicos,

aditivos e água.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado 

conforme norma ABNT NBR 

11702 tipo 4.3.2.4

ESPECIFICAÇÃO

• Peso Específico (g/cm³):

0,98 – 1,04

• Viscosidade (KU):  70 – 80

• pH: 8,5 – 9,5

VALIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação

dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

*Para maiores informações consultar FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível no site www.hidracor.com.br

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA

Verniz Acrílico garante alta proteção às intempéries em ambientes externos,

além de proporcionar mais brilho à superfície. É fácil de aplicar e tem ótimo

alastramento, ou seja, a capacidade de espalhar bem o produto.

INDICAÇÃO

Indicado para superfícies externas e internas de alvenaria, bloco de concreto

ou cimento amianto

VERNIZ ACRÍLICO B O L E T I M  T É C N I C O

Fácil de

Aplicar

Melhor 

acabamento

Mais 

economia

Produto pronto para uso

Se necessário, diluir com de 400 ml a 800 ml de água por embalagem de 3,6L ou

de 1,7 litros a 3,3 litros de água por embalagem de 15L

COMO APLICAR

SECAGEM
A secagem é obtida em condições

adequadas de temperatura (próxima a 25 °C)

e umidade relativa do ar (cerca de 70%).

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou

graxa, sabão ou mofo, conforme norma ABNT NBR 13245.

PRECAUÇÕES

1h 4h
Ao toque Final

3h
Entre demãos

DILUIÇÃO

2 a 3

FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar,

use:

Pincel ou 

Trincha

Rolo de lã Airless

EMBALAGENS E RENDIMENTO POR DEMÃO

3,6L: 40 m²  | 15L: 167 m²

• Para obter a garantia e os melhores resultados utilize sempre os produtos HIDRACOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.

• Manter na embalagem original, fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco, sempre na posição vertical

e sem diluir. Armazenar entre 5 a 35 °C.

• Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. Não exponha a

superfície pintada a esforços durante 20 dias. Procure utilizar o produto completamente ou doar o restante para pintura de outros locais.

• Atenção: Provoca irritação moderada à pele. Provoca irritação ocular grave.

• Nocivo para os organismos aquáticos. Evite a liberação para o meio ambiente.

• Mantenha fora do alcance de crianças. Leia o rótulo antes de utilizar o produto. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.

• Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.

• Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se

for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

• Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

*Normalmente, com duas ou três demãos

consegue-se um excelente resultado, porém,

dependendo do tipo, estado e cor da superfície,

pode ser necessária a aplicação de mais demãos.

Quím. Responsável: 

Wiliam Erivelto Saraiva 

CRQ: 04.2.63004


