
 
 
 
 
 
 
 

Esmalte Brilhante Metalizado 
                                           

Esmalte acrílico a base de água para pinturas inter nas e 
externas de metal, madeira e alvenaria.     
 
                                               
                                                                
                                                                
 Propriedades 
 

• Aspecto Semi-Brilhante 
• Efeito Metalizado 
• Alta resistência 
• Alto rendimento 
• Baixo odor 
• Rápida secagem 
• Anti respingo 

 
Destinação 
 
Indicado para pinturas externas e internas em superfícies de metal, madeira e 
alvenaria 
 
Características  
 
 
Regulamentação 
Conforme norma ABNT NBR 11.702 de 04/92 do tipo 4.2.5  
 
Cores 
Conforme catalogo de cores 
 
Pigmentos                                           Solventes 
Aluminizados                                        Água  
 
Densidade                                          Taxa de C.O.V 
1,15g/cm3  +/- 0,10                                 30 – 51g/l 
 
Sólidos por peso                                Vis cosidade 
46%  +/- 5                                               80 KU  +/- 10 
 
Condicionamento                               Valid ade 
3,6L e 0,9L                                            2 anos em embalagem fechada 
 
Segurança 
Buscar referências na embalagem e na Ficha de Segurança de Produtos Químicos 
FISPQ, disponível no site www.tintasformula.com.br 
Conforme legislação em vigor. 
           
 
 
 
   
                           



 
 
 
Rendimento                    Informações de utiliz ação 
 
 

Material de Aplicação                                  Precaução  
Pistola, rolos de espuma, lã ou pincel           Homogeneizar antes e durante a   
(Com pistola o efeito metalizado é mais aparente)        aplicação    
Diluição                                                         Limpeza de Equipamentos 
10 % com água                                              Água corrente        
 
 
 
 

Secagem                         Sistema de aplicaçã o 
 

O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura, sabão ou graxa. 
 
Preparação da superfície  
 
Superfícies novas 
 
Madeira: Lixar para eliminar farpas, em seguida aplicar Fundo Branco Fosco. Lixar o 
fundo e em seguida aplicar o esmalte. 
Metal Ferroso:  Lixar, e eliminar vestígios de graxa e óleo, em seguida aplicar Fundo 
Anti-corrosivo.No caso de vestígios de ferrugem fazer tratamento com Fundo 
Convertedor de Ferrugem e em seguida aplicar o esmalte. 
Zincado:  Aplicar Fundo para Galvanizados, e em seguida o esmalte. 
Alumínio, Galvanizado e PVC:  Não é necessária a aplicação de fundo, apenas 
efetuar limpeza.   
 
Repinturas 
 
Madeira: Lixar até eliminar por completo o brilho da pintura anterior, remover o pó e 
aplicar o esmalte.  
Metal Ferroso:  Lixar até eliminar por completo o brilho da pintura anterior, tratar 
possíveis pontos de ferrugem com Fundo Convertedor de Ferrugem e fazer o 
acabamento com o esmalte.  
Zincado:  Remover a tinta antiga, aplicar Fundo para Galvanizados, e em seguida o 
esmalte. 
Alumínio, Galvanizado e PVC:  Remover a tinta antiga mal aderida se necessário, 
raspar, lixar até eliminação de brilho de tinta anterior, e aplicar o esmalte.  
 
Obs.:  Para evitar riscos no efeito metalizado é recomendada a aplicação de um verniz 
base água, ou uma cera automotiva. 
 
 

Formula Esmalte base água Metalizado – 20/03/2008 
 
Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer 
recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Itemp-Somefor Brasil sobre seus produtos ou 
sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo 
garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor. 

 
 
 
 
 

 

10 – 12 m2 
por Litro / Demão 

Ao toque  

30 minutos 

Entre demãos  

4 horas 

Final  

24 horas 

Itemp-Somefor Indústria e Comércio de Tintas Ltda. 
Rua José Pinelli, 1-527 - Distrito Industrial II – Bauru-SP 
Telefone: (55) 14 3281-1366 – Fax: (55) 14 3281-7279 
SISTEMA DE GESTÃO DA QUQLIDADE CERTIFICADO ISO 9001:2008 


