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Ficha técnica 
  

Tintas texturadas 

Acritex 

Modelo 804.0 

Número/Data de revisão:1/20-05-2014 
 

 
Produto: 

Acritex - Tinta texturada de granulometria fina 
 
Descrição:   

A Acritex é uma tinta de emulsão texturada à base de um polímero acrílico puro. A sua textura é resultado da 
incorporação de sílica de granulometria seleccionada, apresentando-se mais fina que uma tinta texturada normal. 
A junção do monómero e da sílica permite obter um acabamento com uma película fina e resistente. 

A sua resina de alta qualidade apresenta excelente resistência aos ultravioletas, resistência mecânica, fácil 
aplicabilidade e um toque sedoso.  

Indicada para regularizar pequenas irregularidades no suporte bem como microfissuras, onde uma tinta plástica 
lisa não consegue fazer a devida colmatação. 

 
Propriedades Físicas: 

Cor: Todas as cores do catálogo. 

Massa Específica: 1.432 - 1,466 g/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-40 min. Secagem completa-150 min. 

Rendimento: Depende da rugosidade e índice de absorção do substrato, na espessura da pelicula e do relevo 
desejado. No entanto, tomam-se como valores médios, 1,5-2.5 m

2
/L, para acabamento final. 

 
COV’s: 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):  

Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/L.  

Este produto contém no máx. 10 g/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: 

Para protecção e decoração de fachadas exteriores verticais sujeitas a agentes atmosféricos agressivos. Dada a 
sua textura, é recomendada para regularização de pequenas deficiências no reboco. 

 
Características de utilização: 

Antes de utilizar a Acritex é conveniente preparar as superfícies a pintar para eliminar as poeiras e gorduras 
aderidas. Previamente deve agitar o produto para garantir uma correcta homogeneização. Esta tinta deverá ser 
sempre aplicada em estado puro sem qualquer diluição. A aplicação deverá ser efectuada com rolo. 

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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