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Descrição 

 
Subcapa sintética formulada com resinas alquídicas modificadas que proporcionam uma secagem rápida, dureza e boa 
fixação, características que originam bom enchimento, lacagem e fácil lixabilidade.  

Utilização 

 
“Tinta intermédia” para madeira com características de boa aderência e elasticidade para proporcionar enchimento 
homogénio para um perfeito acabamento com os esmaltes. Pode ser empregada em obra nova ou em repinturas que 
necessitam de correção de superfície. 

Características 

 

Cor: Branco 

Aspecto da película seca: Mate 

Densidade (25ºC): 1,320 - 1,350 

Viscosidade (25ºC): 95 - 105 KU 

Teor em sólidos (peso): 65 ± 2 % 

Ponto de inflamação: > 35º C 

Tempo de secagem (20º C): Pó 
                                           Toque 
                                    Lixamento 
                                     Repintura 
                                             Final  
                              

25 – 30 Min 
4 – 6 Horas 
6 – 8 Horas 
10 – 12 Horas 
16 Horas mínimas 

 

Aplicação 

 

Preparação: 

Pintura de Raiz 
A superfície deve estar em perfeitas condições de limpeza e bem lixada, isenta 
de humidade, poeira, gordura, ou outros contaminantes. 
Em caso de dúvidas consulte nossos Serviços Técnicos. 
 
Repintura 
A superfície deve estar em boas condições de aderência, com perfeito lixamento 
prévio, isenta de humidade, poeira, gordura, corrosão ou outros contaminantes 
antes da aplicação da SUBCAPA corretiva. 
As superfícies degradadas, com falta aderência devem ser escovadas, 
decapadas ou lixadas para que possa ser reparada e regularizada a fim de se 
obter uma pintura de ótima qualidade. 
 As restantes áreas com película envelhecida deverão ser despolidas para 
assegurar uma adesão satisfatória do sistema. 
Em caso de dúvida consulte nossos Serviços Técnicos. 

Processo de aplicação: 
Mexer bem a tinta para perfeita homogeneização. Pode ser aplicada com trincha, 
rolo (pêlo curto) ou pistola. 

Diluente de aplicação e lavagem de 
equipamento: 

Diluente Sintético  
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Esquema de aplicação: É recomendada a aplicação de 1 demãos diluída a 10%. 

Intervalo entre demãos: 8 Horas, no mínimo. Para pintura -16 horas 

Rendimento teórico: 
Em condições normais o rendimento teórico é de 6 a 8 m2 / litro por demão com 
espessura de 40 – 50 microns. O rendimento prático pode variar de acordo com 
o tipo de superfície, o seu estado e tipo de aplicação. 

Condições ambientais 
de aplicação e secagem: 

A temperatura da superfície deve estar entre 10 e 30ºC e a humidade relativa 
atmosférica inferior a 80%. 

 

Estabilidade em armazém 

 
Máximo 12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local ventilado, no interior e com 
temperaturas entre 10 e 35º C. 
 

Forma de fornecimento 

 
Embalagens de 1 e 5 litros 
 

Segurança e ambiente 

 
Consultar a Ficha de Segurança 
 
 

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Utilizar Equipamento de Protecção Individual apropriados. 
Em caso de contacto com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Consultar o médico, de imediato. 
Manter fora do alcance das crianças. 
Utilizar em locais bem ventilados.  
Não deitar os resíduos em esgotos ou cursos de água. 

 


