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Ficha técnica 
  

Tintas acetinadas / Brilhantes aquosas 

Brisilk 

Modelo 804.0 

Número/Data de revisão:1/19-05-2014 
 

 
Produto: 
 
Brisilk - Tinta plástica brilhante para interior 
 
Descrição:   
 

Tinta de emulsão formulada a partir de um composto vinílico modificado com características de forte adesividade e 
resistência mecânica. A sua composição pigmentária é baseada em compostos inorgânicos de elevada 
estabilidade que conferem à tinta uma enorme durabilidade na retenção da cor. 

Apresenta um bom desenvolvimento de brilho, uma óptima capacidade de resistência à lavagem e revela uma 
considerável dureza da película após total estabilização do filme. 

 
Propriedades Físicas: 

Cor: Todas as cores do catálogo 

Massa Específica: 1.240-1,280g/cm
3
 

Estabilidade: No mínimo 1 ano, armazenado em local fresco e seco com a embalagem hermeticamente fechada. 

Secagem: Depende da temperatura e grau de humidade do meio ambiente. No entanto, tomam-se como valores 
médios: Secagem superficial ao toque-30 min.. Secagem completa-90 min. 

Rendimento: Depende da rugosidade e índice de absorção do substrato. Contudo, tomam-se como valores 
médios, 5 -6 m

2
/L, para acabamento final. 

 
COV’s: 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):  

Valor limite da UE para este produto (cat. A/b): 100 g/L.  

Este produto contém no máx. 65g/L COV. (a)  

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos recomendados. Não nos responsabilizamos por 
produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao 
longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina. 

 
Aplicações: 

Brisilk é indicado para todas as superfícies de interior. No entanto, para superfícies muito absorventes recomenda-
se a aplicação do Primário Primolite. 

 
Características de utilização: 

Antes de utilizar o Brisilk deve preparar as superfícies a pintar para eliminar as poeiras e gorduras aderidas. 
Previamente deve-se agitar o produto para garantir uma correcta homogeneização.  

Recomenda-se uma diluição de 10% na primeira demão e sem diluição na segunda. A aplicação pode ser 
efectuada com rolo ou trincha. 
 
Não se deve misturar nunca com qualquer outro tipo de tinta. 
 
Forma de fornecimento: 

Embalagens metálicas com protecção interior de 1L, 5L e 15L. 
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