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Características 
 É uma tinta de acabamento com poder de cobertura 
moderado,  e média lavabilidade, com baixa tendência a 
respingos, mantendo o fator custo/benefício atraente. 
 
Embalagem 

Galão plástico: 3,6L 
Balde plástico: 18L 
 
Rendimento 
Aproximadamente 12m²/litro/demão, com uso da Seladora 
Selamil. 
 
 

 
 
Aplicações 
 

   

Alvenaria bruta ou rebocada Fibrocimento Massa fina ou corrida 

  
 

Gesso Madeira  
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Instruções de uso 
Preparar a superfície a ser pintada removendo óleo, poeira, graxa e tratando partes soltas. Caso 
haja presença de mofo, lavar com água sanitária (cândida) . 
Selar a parede com Seladora Selamil para melhorar a ancoragem e diminuir o número de demãos. 
Aguardar secagem.  Aplicar as demãos de tinta, aguardando secagem para reaplicação por 4 horas, 
utilizando rolo de pintura, broxa ou pincel.                                                                                                                                  
Obs: Lavar o ferramental com água limpa, antes de secar. 
 
Armazenagem 
Conservar as embalagens originais bem fechadas, em temperatura ambiente.  
Tempo de estocagem: 24 meses da data de fabricação.  
 
 
Precauções 
Manter o ambiente ventilado durante a aplicação do produto. Utilizar óculos de proteção, luvas e 
máscara descartável.  Não reutilizar a embalagem para armazenar alimentos e água. Manter o 
produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não ingerir, evitar a inalação dos 
vapores. Em caso de contato com a pele, lavar com água em abundância e sabão. Em caso de 
ingestão acidental, não provocar vômito. Procure imediatamente um médico.   
 

Observações 

O nosso departamento técnico estará à disposição para qualquer informação e assistência.  
As informações aqui contidas poderão sofrer alterações sem prévio aviso. 
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