
TINTA PARA PAVIMENTOS
Climas Extremos 10 ANOS
•Alta resistência ao sol e à intempérie.
•Aplicação direta: sem primário.
•Alta resistência à fissuração.

USO:
Para os pavimentos exteriores: cimento, betão, pedra, baldosas… 
Ideal para terraços, balcões, escadas... Não é adequado para 
suportes de madeira.

PREPARACÃO:
Fase primordial para assegurar uma aderência corret a de uma 
tinta para pavimento. O suporte deve estar limpo, seco, não gorduroso,
poroso e não farinhento.
SUPORTES BRUTOS:
���� Cimento / betão novo: deixar secar 3 meses antes de pintar.
���� Cimento / betão bruto: limpar com o Champô Pavimento V33.
Verificar a porosidade do pavimento graças ao “teste da gota de água”
no pavimento. Se ficar na superfície, o pavimento não é poroso e a 
tinta não vai aderir. Então voltar a aplicar o Champô Pavimento V33 
até obter a porosidade necessaria. Deixar secar 48 horas.
� Pavimentos nivelados : Verificar a aderência numa pequena
superfície.
���� Pedras, baldosas exteriores: limpar com o Champô Pavimento V33.
SUPORTES JÁ PINTADOS:
Lavar. Lixar a superfície com grão grosso para retirar a tinta não aderente e retirar o pó.

APLICAÇÃO:
Condições ideais de aplicação: entre 12°C e 25°C se m vento e sem chuva.
Mexer bem com uma varinha antes e durante a aplicação para homogeneizar o produto.
Aplicar a primeira demão (diluída com 5% de água em pavimento de cimento bruto).
Deixar secar 3 horas e aplicar a 2ª demão.
Em pavimento muito poroso ou muito solicitado, pode ser necessária uma 3ª demão.
Tempo necessário para voltar a utilizar a habitação = passagem: 12 horas / uso intenso: 48 horas.
Utilizar com precaução a 1ª semana.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0ºC
EUH208: Contém metiletilcetoxima. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. 
P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolhida de resíduos habilitado. (Contactar com sua administração 
pública). Fechar a lata depois do seu uso. Não jogar os resíduos no esgoto.
Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 140 g/l (2010).
Este produto contém no máx. 48 g/l COV.

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es

Cores: Branco, areia , bege, 
terracota, cinza escuro, cinza 
claro

Secagem:
Completo: 12h

Rendimento por demãos: 
1L = 14m2

Aspecto: ACETINADO

Ferramentas: Pincel, rolo

Limpeza das ferramentas: 
Agua


