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Esta ficha cancela e substitui as anteriores. Maio de 2019.  Não aplicar a temperaturas inferiores a +8°C  ou taxas superiores a 65% de humidade relativa, ou em suportes com condensação ou sobreaquecidos. Antes de utilizar, ler atentamente a ficha técnica e de segurança do produto, disponíveis 
sob pedido. Os dados técnicos foram obtidos em suportes normalizados e em condições laboratoriais, pelo que podem variar de acordo com as condições de instalação. Estes dados técnicos não implicam qualquer garantia da nossa parte em caso de utilização indevida do nosso produto. 
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CARACTERÍSTICAS

SUPORTES

EXTERIOR

Rualaix®

IDEAL PARA

INTERIOR

CUBREPLUS

RX-403

Tinta mate à base de água para bloquear e cobrir suportes manchados

Utilização interior e exterior.
Adequado para pintura de paredes, tetos, fachadas e suportes de gesso, cimento, estuque, 
tinta plástica não elástica, pré-fabricados.
Eficaz em manchas residuais de tinta, café, fuligem, taninos, nicotina, tomate, fumo, 
marcadores...

PRODUTO ESPECÍFICO

Palete de 48 
latas de 10 L.

Palete de 120 
latas de 4 L. 75

0m
l

Palete de 44 caixas
de 12 x 750 ml.

10l

4l

Desempenho 

Produto à base de águaAplicado com pincel, rolo ou sem ar

Vida útil

Limpeza das ferramentas
Com água

14 - 19 m²/l 9.0 - 10.0
Preparação
Diluir a primeira camada com 
5% de água

Sem limite
Secagem ao tato: 20 - 30'
Repintura: 6 H

• Bloqueio e cobertura de suportes manchados

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE
CATEGORIA a1,  PRODUTOS MATE PARA PAREDES E 

TETOS (BRILHO <25α60°), À BASE DE ÁGUA

Limite: 70 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
este produto contém 16,16 g/l de COV máx.

• Acabamento mate
• Cor branca
• Não amarelece
• Facilidade de aplicação
• Transpirável
• Excelente aderência
• Pode ser revestido com tintas à base 

de água ou solventes
• Baixo odor

• Alta cobertura
• Sem respingos
• Ótima capacidade de lavagem
• Alto desempenho
• Excelente bloqueio contra manchas
• Sem solventes nem amoníaco
• Secagem rápida
• Com conservante antimofo

Aplicação


