BOLETIM TÉCNICO
TINTA ELIT SUPER COMPLETA
Indicação:
A Tinta Elit Super Completa é uma tinta desenvolvida à base de resina acrílica de
alto desempenho e fácil aplicação, proporcionando um fino acabamento fosco,
acetinado ou semibrilho em superfícies externas e internas. Possui excelente resistência
à intempéries, cobertura, durabilidade, lavabilidade e secagem rápida. Indicada para
aplicações nas seguintes superfícies: massas corrida e acrílica, reboco, texturas, gesso e
pinturas antigas.
Composição:
Emulsão aquosa acrílica estirenada, cargas minerais, Dióxido de Titânio, pigmentos orgânicos
e inorgânicos isentos de metais pesados, polímeros acrílicos modificados, coalescentes,
tensoativos etoxilados e carboxilados, microbicidas não mercuriais e outros aditivos.
Aplicação:
Segundo Norma ABNT NBR 13.245, a Tinta Elit Super Completa deve ser aplicada
sobre superfícies totalmente limpas e secas, preparadas para receber a pintura. Caso
necessário a superfície deverá ser lavada, lixada, raspada ou escovada e a área a ser
pintada deverá estar isenta de partes, soltas, poeiras, manchas de gordura, sabão, óleo,
mofo, etc.
Utilizar sempre rolo de lã ou trincha.
Diluição: Efetuar a diluição com água limpa e potável. Em superfícies novas e não seladas,
efetuar uma diluição de 30%.
Cimentado novo liso/queimado: Deve-se sempre aguardar o tempo de cura do cimento por
28 dias. Posteriormente lavar com uma solução diluída de ácido muriático na proporção de
90 partes de água para 10 de ácido. Enxaguar bem, deixar secar e aplicar a tinta.
Cimentado novo rústico/não queimado: Deve-se sempre a guardar a cura do cimento por
28 dias para se efetuar a aplicação indicada.
Cimentado antigo: Raspar e limpar as partes soltas. Lavar, se possível, com solução de
água/ácido muriático na proporção de 90/10, enxaguar bem, deixar secar e aplicar a tinta
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Nota: Imperfeições na superfície devem ser previamente corrigidas com argamassa e/ou
cimento + areia e o procedimento de aplicação deve obedecer o utilizado no cimentado novo.
Superfícies com mofo: Deve-se sempre lavar com uma solução de água e água sanitária em
partes iguais, esperar por 4 a 6 horas, enxaguar bem com água e esperar secar totalmente
para aplicar o produto. A superfície pintada deve sempre aguardar um mínimo de 7 dias para
cura total antes de ser lavada.
Manchas de gordura, óleo ou graxa: Lavar com solução de água e detergente neutro,
enxaguar e aguardar secagem total antes da aplicação do produto.
Fachadas ou demais paredes: Proceder como uma pintura normal de parede. Em superfícies
novas, efetuar sempre a aplicação do Selador Acrílico Argalit ou diluir 40% do produto para a
primeira demão. A aplicação pode ser feita sobre massa acrílica (preferencialmente),
concreto, reboco, fibrocimento, etc. Para um acabamento superior efetuar sempre a
aplicação entre duas e quatro demãos.
Aguardar sempre um intervalo de 4 horas entre as demãos. O tempo de secagem ao toque é
de 30 a 60 minutos de acordo com a temperatura ambiente, podendo haver pequenas
variações.
Obs.: A cura total, entretanto, se dará num período de 7 dias. A lavagem com detergente só
poderá ser efetuada após o tempo de cura total.
Antes de iniciar a pintura, leia atentamente as informações do produto na embalagem.
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Rendimento:
Lata 18L: Até 400 m² por demão.
Galão 3,6L: Até 80 m² por demão.
Obs.: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparo
da superfície, umidade do ar, temperatura e condições climáticas, conhecimento e prática do
aplicador e/ou profissional entre outras variáveis. Recomendada a aplicação de 2 à 4 demãos.
Precauções:
Este produto possui uma aderência superior aos produtos acrílicos convencionais. Sugerimos
que todo material utilizado para a aplicação seja lavado logo após o uso.
Recomendamos proteger as superfícies de objetos para evitar manchas que poderão ser de
difícil remoção. Manter a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em
local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor excessivo. Manter fora do alcance
de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado quando da aplicação. Recomendamos o
uso de óculos de segurança, luvas e máscara protetora. Em caso de contato com os olhos
lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de inalação afastar a vítima do
local. Se ingerido, não provocar vômitos. Consulte um médico levando esta embalagem ou a
FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico em questão.
Para informações adicionais ligue: (27) 2122-0444.
Recomendações:
Utilizar sempre rolo de lã, trincha ou pistola de pintura de boa qualidade.
Misturar sempre o produto antes da utilização.
Evitar a aplicação em dias chuvosos e/ou muito quentes ou em correntes de ar muito fortes.
Efetuar uma aplicação homogênea evitando sempre repasses numa mesma superfície já
pintada e fresca.
Dê preferência a aplicar uma demão por inteiro e depois sobrepor as demais demãos.
Não interrompa a aplicação por um tempo excessivo.
Evite retoques após um período prolongado de tempo e/ou secagem total do produto.
Cores que possuem pigmentação amarela e vermelha podem sofrer desbotamento quando
expostas a incidência de Raios UV.
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Produto está classificado segundo Norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.1 - Tintas para
edificações não industriais.
Nota final: O produto em questão passou por um rigoroso controle da qualidade e mantém
as suas características desde que corretamente usado e armazenado. O desempenho final do
produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas,
bem como fatores externos, tais como conhecimento prático do aplicador e outros, alheios
ao controle do fabricante.
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