
- 73% do carbono (C) orgânico provém de fontes naturais 
C (orgânico de fonte natural) / C (total orgânico) = 73%, base peso 
seco, conceito de Biomass Balance.
- Baixo odor (COV’s ≤0,3 g/L).
- Fácil aplicação.
- Excelente cobertura e brancura.
- 100% das matérias-primas fósseis da resina foram substituídas por 
matérias-primas renováveis.
- Por cada quilograma de resina presente nas tintas da linha 
NEUCENATURE, evita-se 0,8 kg de emissões de CO2, correspondendo 
a um decréscimo nas emissões de 60%. 

Destina-se à pintura de paredes interiores ou tetos sempre que se pretenda um 
acabamento sedoso, no mais variado tipo de suportes, nomeadamente estuque 
projetado, gesso cartonado e estanhado, cimento, etc.

 Ficha Técnica

48.01NEUCENATURE HOME | Tinta Natural Mate 

A NEUCENATURE HOME surge dentro da nova geração de tintas, as 
tintas naturais. Com índole de tinta decorativa para interiores, 
NEUCENATURE HOME resulta da necessidade de revisitar as 
pinturas tradicionais em união com a inovação. 

Apresenta-se como tinta natural com acabamento mate e boa 
cobertura, sendo formulada a partir de uma dispersão aquosa 
ambientalmente avançada de copolímero estireno-acrílico. Esta 
matéria-prima, normalmente de origem fóssil, foi substituída por 
matérias-primas renováveis, contribuindo para a redução da 
dependência dos combustíveis fosseis. Ainda, a NEUCENATURE 
HOME tem odor muito ténue e teor de COV’s inferior a 0,3 g/L.

Permite ser afinada numa vasta gama de cores em tons suaves no 
sistema BIG MIX.

Densidade
Viscosidade
Cor
Acabamento
Secagem Superficial
Secagem Profundidade
Ponto de Inflamação
Teor em CIT/MIT
COV

1,68 ± 0,10 (cor branca)
12900 ± 3000 [ SP7 60rpm 20,0ºC, cP ]
Branca e cores claras
Mate
± 1h
± 24h
Não inflamável
<15 ppm
a) Valor limite UE para este produto cat. 
(A/a) 30 g/l (2010). Este produto contém no 
máximo 0,3 g/l COV
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PROPRIEDADES

CARACTERÍSTICAS

UTILIZAÇÃO

COV
isento

ECO
fórmula
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Em superfícies novas, estas deverão estar secas, firmes, isentas de gorduras, 
poeiras e outros contaminantes.
No caso de repinturas, escovar bem a parede de modo a eliminar
restos de tinta mal aderida. Se a superfície apresentar zonas danificadas aplicar 
uma demão de IMPERNEUCE.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Mexer bem o produto antes de o aplicar.
A aplicação é feita à trincha ou rolo anti-gota, em 2 a 3 demãos 
convenientemente diluídas e intervaladas entre 12 a 24 horas.

É feita com água nas seguintes proporções aproximadamente:

Variável consoante o tipo de suporte e as condições de aplicação.
Em média e por demão 8 a 10 m²/litro.

Este produto apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável 
manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a Ficha 
de Segurança.

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições 
ambientais de temperatura e humidade amenas. Gastar o produto por ordem 
cronológica de fornecimento.
Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 ano após a data de fabrico, podendo ser 
utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização 
do produto. É fornecido em embalagens de 1L, 4L e 10 litros.

Com água, logo após a aplicação.

Temperatura de aplicação entre 5 e 35ºC, humidade relativa inferior a 80%. 

Notas a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos 
responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem 
o que a Directiva 2004/42/CE determina.

APLICAÇÃO

DILUIÇÃO

RENDIMENTO

LIMPEZA DO MATERIAL

ARMAZENAMENTO E
EMBALAGEM

1ª Demão
Restantes

até 10%
até 5%

RECOMENDAÇÕES

PRECAUÇÕES

ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE Recomendamos como isolamento, o primário aquoso da linha NEUCENATURE, 
mais sustentável.
Em casos excecionais, pode ser necessário usar outro tipo de primário.

Demãos Primário Diluição
Neucenature Primer Sem diluição1


