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IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Tinta plástica 100% acrílica de alta qualidade, com acabamento liso e mate, destinada nomeadamente para a protecção de fachadas 
devido à grande resistência à intempérie e ao aparecimento de fungos e algas.
Apresenta boa resistência à esfrega húmida e é de fácil limpeza, sendo por isso uma tinta de, muito boa qualidade para pintura de pare-
des interiores.

> CARACTERÍSTICAS

- Muito boa resistência à intempérie
- Boa resistência à alcalinidade e ao aparecimento de fungos e algas
- Excelente retenção de cor; não amarelece
- Bom poder de cobertura e brancura
- Fácil aplicação

> ASPECTO - Película Lisa Mate.

> FORMA DE FORNECIMENTO
Brelldorée é fornecido em branco e cores de catálogo em embalagens de 1 - 5 - 15 Litros

FICHA TÉCNICA



FICHA TÉCNICA

> UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura de paredes exteriores e interiores sempre 
que se pretenda um acabamento mate, no mais variado tipo de 
rebocos, areado e liso, betão, cimento, tijolo, paredes estucadas 
e estanhadas, etc…

> FORMA DE ARMAZENAMENTO

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em 
condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e 
gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá 
-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, poden-
do ser utilizado depois dessa data, desde que se verifique uma 
fácil homogeneização do produto.

> PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O reboco novo deve estar limpo, seco, duro, isento de sujidade, 
poeiras e de outros contaminantes, como eflorescência alcalina 
ou musgos, antes de se iniciar a aplicação. No caso de repintura, 
escovar bem as paredes de modo a serem eliminados restos de 
tinta velha ou a esfoliar, sendo esta operação facilitada nas pa-
redes exteriores utilizando jacto de água sobre pressão, deixar 
secar as paredes em profundidade antes da aplicação da tinta. 
Se o reboco apresentar desenvolvimento de fungos e algas, deve 
ser submetido a um tratamento desinfestante com a “SOLUÇÃO 
DESINFESTANTE”. Se a superfície apresentar zonas fragilizadas 
ou mesmo danificadas, principalmente para a pintura de pare-
des exteriores, aplicar uma demão de BrellPrimer Universal.

> SISTEMA DE PINTURA

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

> CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO

- Densidade: 1,510 ± 0,10 (p/a cor branca)
- Viscosidade: 85-115 Ku (25ºC)
- Cor: Branca e outras
- Acabamento: Mate
- Secagem ao tacto: ± 1 hora
- Secagem profundidade: ± 24 Horas
- Teor em CIT/MIT: <15 ppm.

> CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

• PREPARAÇÃO DO PRODUTO:
Mexer bem o produto antes de o aplicar.

• PROCESSO DE APLICAÇÃO:
A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola, em 2 a 3 demãos 
convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas.

• DILUIÇÃO:
1ª Demão: até 10% de água limpa
2ª Demão: 5 a 10% de água limpa

• TEMPOS DE SECAGEM (TEMPERATURA AMBIENTE DE 20 ºC 
E H.R. DE 60%):
Superficial: 1 hora
Para sobrepintura: 12 a 24 horas
Seco total: 24 horas

• RENDIMENTO:
Paredes lisas: 12 a 16 m2/lt/demão
Paredes areadas: 8 a 10 m2/lt/demão

> INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

• INGESTÃO:
Mantenha-se em repouso. Não provoque o vómito. Consulte ime-
diatamente o médico.

• CONTACTO COM OS OLHOS:
Lave imediata e abundantemente com água, sem fechar as pál-
pebras e consulte o médico.

• CONTACTO COM A PELE:
A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em 
clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1
inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da 
Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso
este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sen-
sibilização em contacto com a pele.

• Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

• Não deite os resíduos nos esgotos ou em qualquer curso de 
água.

Valor limite para este produto (Cat. A/C 40 g/l 2010)
Este produto contém no máximo 39 g/l.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir 

para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluí-

dos quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No 

caso de a Brell verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. 

O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.




