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Produtos de lógica sustentável, fáceis de aplicar, não nocivos ao meio
ambiente e que resultam em economia.
A solução definitiva contra problemas de umidade na construção civil.

GUIA DE APLICAÇÃO
eccoColor® - Tinta Térmica Autolimpante
EXPERIENTE, COMPROVE E SURPREENDA-SE!
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eccoColor® – Tinta Térmica Autolimpante
Breve resumo:
 Apresentação do produto: tinta acrílica à base d´água
 Aplicação: ambientes internos e externos
 Tipo de aplicação: obras novas ou restauro
 Embalagem: baldes de 3,6 litros e 18 litros
 Rendimento: aprox. 0,120 l/m²/demão
 Número de demãos: 2 a 3 em intervalos de 5 horas

ETAPAS PARA APLICAÇÃO DE ECCOCOLOR®:
1. Preparo da base


A superfície deve estar coesa, limpa, seca, isenta de partículas soltas, sabão, mofo, gordura ou
graxa, conforme a norma ABNT NBR 13.245.
Tipo de aplicação
Reboco novo

Procedimento
Raspar a superfície do reboco com desempenadeira
metálica (ou lixa) para remover a película de
carbonatos formada na superfície do reboco
durante o processo de cura.

Pintura antiga em más condições

Remover completamente a tinta antiga com
espátula, escova de cerdas duras ou lixa.
Limpar a superfície para remover o pó resultante do
lixamento, com auxílio de um pano/estopa
umedecido em água.
Lixar bem a superfície a fim de remover
completamente o brilho. Limpar a superfície para
remover o pó resultante do lixamento, com auxílio
de um pano/estopa umedecido em água. Aguardar
a secagem.

Pintura antiga em boas condições

2. Aplicação de eccoColor


Diluir um balde de eccoColor® com até 20% de água limpa. Misturar bem até a completa
homogeneização do produto.



Aplicar eccoColor® com rolo de lã ou pincel. Recomenda-se a aplicação de duas a três demãos em
intervalos de 5 horas.
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Observações: superfícies que não serão pintadas deverão ser protegidas antes da aplicação de
eccoColor®. Caso alguma região seja pintada de forma indesejada com eccoColor®, limpar
imediatamente, pois a remoção pode ser difícil após a secagem.
Recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção para a aplicação de eccoColor®.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desempenho, o resultado de aplicação e o rendimento de nossos produtos dependem de diversas
condições que não estão sob nossa supervisão. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa
ao rendimento e desempenho de qualquer natureza, decorrentes ao uso indevido do produto. Para maiores
esclarecimentos, consultar nosso departamento técnico.
A eccoLust reserva-se ao direito de alterar as especificações e informações contidas neste manual sem
aviso prévio. O usuário dos produtos é responsável pelo cumprimento das leis e determinações existentes.
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