
 

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. É aconselhado 

um  ensaio prévio antes de aplicação geral. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes. 

EASYCRIL 

TINTA ACRILICA 100% EXTERIOR MATE 

 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Tinta exterior impermeável à base de resinas acrílica estirénica. 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

Proteção contra humidades e impermeabilização de fachadas ou paredes exteriores em 

geral. Pode aplicar-se sobre reboco, gesso, ladrilho, etc. Boa aderência, resistência e anti

-alcalino, impermeável à água, mas permeável ao seu vapor. Excelente elasticidade.  

 

MODO DE APLICAÇÃO 

EASYCRIL pode ser aplicado com rolo, trincha ou pistola de pintura. Deve ser diluído na 

1ª demão com 15 a 20% de água de modo a penetrar bem no reboco, nas restantes de-

mãos a 5% ou sem diluição.  

Em superfícies degradadas aplicar previamente uma demão de primário POLIACRIL dilu-

ído em 3 ou 4 partes de água ou  

EASYPRIME (dependendo da degradação).  

Em superfícies por pintar, limpar bem as superfícies, aplicar uma primeira demão diluída 

em 15-20% de água, 2ª demãos diluída em 5% e 3ª demão sem diluição. 

Em superfícies pintadas se estiverem em bom estado, lavar, passar á lixa levemente e 

aplicar diretamente na pintura. Se a superfície estiver em mau estado, eliminar a pintura 

velha e proceder como se fosse uma superfície por pintar.  

 

RENDIMENTO 

4-6 m2/L 

LIMPEZA DE FERRAMENTA  

A limpeza do material deve ser feita com água, logo após a sua aplicação.  

 

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV) 

Valor limite da EU para este produto (Cat. A/c): 40 g/L.  

Este produto contém no máximo 22 g/L pronto a utilizar segundo as nossas indicações. 
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