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: fosco

: Balde Plástico e Galão Plástico  

Este produto está classificado conforme norma ABNT: NBR 

11702:2019 Tipo 4.5.16.

Resina a base de dispersão aquosa de polímero acrílico e elastomérico, pigmentos

orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, aditivos especiais e preservantes.

É um produto de alto desempenho, formulado a partir de resinas acrílicas e

elastoméricas especialmente criadas para impermeabilização e proteção de

superfícies. Acompanha a movimentação do substrato protegendo-o contra

microfissuras e fissuras e contra o desgaste provocado por batidas de chuva,

proporcionando uma durabilidade muito maior que as tintas convencionais.

A , depois de aplicada diretamente sobre a superfície,

forma uma membrana elástica de alto desempenho que, além de proporcionar

acabamento fosco e diminuir a absorção de água, representa excelente

custo/benefício por proporcionar um ótimo rendimento, economia de tempo e de

mão-de-obra, diminuindo o custo/m² pintado.

Além das características acima, a cor branca, ainda apresenta benefícios relacionados

à redução de temperatura interna do ambiente, que podem variar de 1°C a 5°C para

menos, em locais onde a temperatura ambiente varia de 20°C a 35°C.

É uma ótima alternativa para pintar, impermeabilizar e proteger paredes em geral em

áreas externas e internas, sobre superfícies de concreto, bloco de concreto,

fibrocimento/placas cimentícias, reboco e sobre Massa Acrílica Hydronorth, eliminando

e protegendo contra microfissuras e fissuras de até 0,3mm, além de proteger contra o

mofo, fungos e outros microrganismos.

Este produto em superfícies esmaltadas,

enceradas, vitrificadas ou não porosas.

36 meses
conforme catálogo



• A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão

ou mofo.

• Onde forem identificados microrganismos – bolor, fungo - lavar a superfície com o

Limpador Ultra Hydronorth ou uma solução de água limpa (potável) e água

sanitária na proporção de 1:1, deixando essa solução agir por cerca de 30 minutos,

no mínimo. Enxaguar e aguardar a secagem total.

• Partes soltas ou mal aderidas, devem ser raspadas/lixadas e corrigidas

adequadamente antes do processo de pintura.

• Pinturas antigas em bom estado, gesso, drywall e reboco fraco, recomendamos o

uso do

• Superfícies novas, aguardar a cura total de 30 dias antes de aplicar a resina.

• Superfícies caiadas, eliminar totalmente a caiação – hidrojateamento é

recomendável, aguardar secagem total e recomendamos o uso do

• Superfícies com brilho, este deve ser eliminado bem como, resíduos de

óleo/gorduras sendo lixadas/raspadas, lavada adequadamente e respeitando o

tempo de secagem antes de iniciar o processo de pintura.

Não utilizar este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°

ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evitar pintar em dias chuvosos, em

superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

O
Após abrir a embalagem, homogeneizar bem o produto com uma espátula ou objeto

similar em formato de régua. Durante a aplicação sempre mexa o produto para que

esteja homogeneizado e evite manchas no acabamento.

Diluir com 10% de água potável para todas as demãos.

Pistola de pulverização, equipamento airless, rolo de lã ou trincha.

Recomendamos a aplicação de 4 camadas (demãos).

Para que o produto tenha o máximo de desempenho é

fundamental transferir tinta para formar filme com espessura suficiente para suportar

os esforços aos quais a superfícies estará sujeita, em caso de dúvida sobre quanto

produto transferir para a superfície de acordo com cada necessidade, consultar

nosso departamento técnico.
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² acabados

O rendimento depende da porosidade e da absorção da superfície, sendo assim 

indicamos um teste prático para a confirmação do rendimento do produto.
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O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura 

(120 horas).

² acabados

Até 20 dias após a pintura, respingos de 

água podem provocar manchas. Se 

ocorrer lave imediatamente toda 

superfície com bastante agua limpa. 

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 4 horas

Final: 120 horas

Cura total: 7 dias

Local coberto, seco, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical.

A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter esta

embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos,

alimentos e fontes de calor. Não descarte o produto desta embalagem no meio

ambiente. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais

ou duvidas, consulte a FISPQ do produto poderá ser obtida em nosso site:

www.hydronorth.com.br ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 33 03).

O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem;

durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e

máscara protetora; em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável

corrente por 15 min; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar

vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para

pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. O transporte do

produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o

percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da

embalagem. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos

especiais ou perigosos respeitando a legislação local, estadual, nacional e internacional.

Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo esta embalagem e entre

em contato com o CEATOX, centro de assistência toxicológica, através do telefone

0800 0148 110.

Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.



Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de

durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as

informações contidas no rótulo. O rendimento do produto pode variar em função da

experiência do aplicador e a porosidade da superfície. O desempenho do produto

depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores

externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície,

umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e conhecimento

técnico do aplicador. A não observância dessas indicações pode implicar na perda de

garantia do produto.

As recomendações e informações contidas neste boletim técnico são orientativas e

dadas de boa fé e representam o melhor de nosso conhecimento. O

consumidor/aplicador deve observar os procedimentos e normas existentes. A empresa

reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas,

consulte o nosso site: www.hydronorth.com.br ou a nossa Central de Atendimento

(0800 704 33 03).

Para maiores informações, a FISPQ do produto poderá ser obtida em nosso site.

Fabricado e distribuído por: HYDRONORTH S/A - CNPJ: 01.618.551/0002-67 

Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86185-700 Cambé/PR - Brasil

Reg. no INPI Nº 813.538.327 - Reg. CRQ 02003 – 9ª Região PR. 

Químico Responsável: Ricardo Fernandes Godoy – CRQ: 09203770

INDÚSTRIA BRASILEIRA
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