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PEG & PINTE LÁTEX ACRÍLICO PROFISSIONAL 

 

Peg & Pinte Látex Acrílico Profissional Interior é um produto indicado para pintura de áreas 

internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e 

superfícies internas de massa corrida e gesso. É um látex de custo econômico, ótima qualidade 

e cobertura, excelente rendimento e fácil aplicação. 

Composição: Resina à base de dispersão aquosa de colímero estireno acrílico, pigmentos 

isentos de metais pesados, cargas minerais inerentes, glicóis e tensoativos. 

Aplicação: Pode ser usado rolo de lã, pincel ou, trincha. 

Cores: Além das cores de catálogo, podem-se obter outros tons misturando as cores entre si. A 

cor demonstrada no catálogo apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao 

acabamento final, por tratar-se de impressão sobre papel. A luminosidade do ambiente e a 

presença de outras cores, onde a tinta será aplicada, interferem na percepção da cor 

escolhida. Uma cor escolhida em produtos e/ou acabamentos diferentes (brilho, textura, etc.) 

pode apresentar variação de tonalidade. Para tingimento com bisnagas convencionais utilize 

no máximo uma bisnaga de corante por galão de 3,6L. 

Observações: 

A) Para se obter um fino acabamento sob massa corrida ou acrílica, recomendamos 

utilizar rolo de lã de pêlo baixo, o mesmo utilizado para aplicação de tinta epóxi; 

B) Em pinturas ou repinturas onde existam aplicações ou retoques de massa (corrida, 

acrílica ou gesso), podem ser notadas diferenças de brilho após a aplicação. Isso se 

deve à falta de uniformidade da absorção do substrato. Para evitar o efeito, 

recomendamos a aplicação do produto diluído com 30% de água somente nos pontos 

que tiveram as correções de massa; 

C) Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente 

neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos 
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suaves, apenas no local afetado, para preservar o acabamento original. No caso de 

sujidades mais profundas, este processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta 

(diferença de brilho), não afetando a resistência e durabilidade; 

D) Evite retoques isolados após a secagem da tinta; 

E) O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, geometria da 

estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto 

depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse produto está classificado conforme norma NBR 11702:2010 da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.3 em conformidade com a NBR 15079. 

 

 
Para maiores informações, consulte o CERC 

(Central Eucatex de Relacionamento com o cliente) 
0800 17 25 54 

 
Consulte nosso site e baixe a FISPQ deste produto 

www.eucatex.com.br 
 

RENDIMENTO: 

Lata 18L – 200 a 250 m²/demão 

Galão 3,6L – 40 a 50 m²/demão 

DILUIÇÃO (água potável): 

Diluir em 20% em todas as 

demãos. 

DEMÃOS: 

Normalmente de 2 a 3 demãos 

são suficientes para atingir a 

cobertura desejada.  

SECAGEM: 

Ao toque – 2 horas 

Entre demãos: 4 horas 

Total: 12 horas 


