
 

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. 

EASYMATE 

Tinta Acrílica Profissional Interior/Exterior 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Tinta profissional com resinas acrílicas de acabamento mate e boa cobertura.  

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO 

Ideal para aplicação interior ou exterior em paredes e tectos de cimento, ladrilho, gesso, 

pladur, etc… Resistência à esfrega. Excelente brancura.  

MODO DE APLICAÇÃO 

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

1ª demão com 10% de água e 5% nas restantes.  

Em superfícies degradadas de gesso, cimento ou cal, aplicar previamente uma demão de 

primário POLIACRIL diluído em 3 ou 4 partes de água. 

Em superfícies por pintar de gesso, cimento, ladrilho etc., limpar bem as superfícies, apli-

car uma primeira demão diluída em 10-15% de água e 2ª e 3ª demãos em 5%. 

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 

8-11 m2/l 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

EASYMATE é um produto composto por resinas acrílicas de acabamento mate. Contém 

proteção contra fungos e algas e resistência à alcalinidade. 

Densidade 

Viscosidade 25º 

% Sólidos em volume  

Acabamento 

Rendimento 

Tempo de secagem (ao toque) a 20ºC 

Tempo de secagem repintura a 20º 

Tempo de secagem total 

Ponto de inflamação 

LIMPEZA DE FERRAMENTA 

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

PRECAUÇÕES E SEGURANÇA 

Guardar em local seco e ao abrigo da luz solar e frio intenso urante 18 a 24 meses. 

Não tóxico, sem perigo e ignífugo. 

 

 

 

1,500 +/- 0,10  

85-115 Ku  

34 +/- 5% 

Mate 

8-11 m2 

1 hora +/- 

6-8 horas 

24 horas 

Não inflamável 
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