
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. 001

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

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

Quím. Responsável: Wiliam Erivelto Saraiva CRQ: 04.2.63004

Produto de excelente qualidade e preço super acessível, com excelente
cobertura e rendimento. Um de seus grandes diferenciais é não gerar
resíduos.
INDICAÇÃO
Indicado para pintura de superfícies porosas externas e internas de reboco,
concreto e tijolos.

SUPERCAL B O L E T I M  T É C N I C O

Diluir de 10 a 25 litros de água por embalagem de 5Kg
Diluir de 20 a 50 litros de água por embalagem de 10Kg

COMO APLICAR

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

DILUIÇÃO

5 Kg: até 80 m² | 10 Kg: até 160 m²

• Manter na embalagem original, fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco e sem diluir. A embalagem
não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

• Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a
superfície pintada a esforços durante 20 dias.

• 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.
• Provoca irritação à pele.
• Provoca lesões oculares graves.
• Pode provocar irritação das vias respiratórias.
• Em caso de inalação: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
• 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.

Fácil 
Aplicação

Alta
durabilidade

Secagem
RápidaEMBALAGENS E RENDIMENTO

ATENÇÃO

FAZENDO A APLICAÇÃO
Para aplicar,
use:

Broxa Rolo de lã 
Prepare somente a quantidade exata a ser aplicada para cada
demão. Não guarde de um dia para o outro a tinta já diluída.
Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.

36 meses
Após a data de fabricação

(Fechada e sem uso)
TOXICIDADE*

COMPOSIÇÃO
Óxidos de cálcio e magnésio e aditivos
naturais

VALIDADEINFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA


