
O Verniz Acrilico DR Brilhante Acabamento Ragom com base acrílica estirenada. Ótima adesão e resistência a intempéries. 

Possui compatibilidade com pavimentos de concreto e asfalto. 

Características 

Indicado para de impermeabilização de pisos, pinturas de pisos sendo eles de concreto ou asfalto (respeitando o tempo de cura 

desses pavimentos). Revestimento com alto brilho, apartir da 2º demão ou acetinado em estacionamentos, pisos industriais e 

piscinas de concreto. 

Indicações 

A superfície a ser trabalhada deverá estar íntegra, seca e em condições perfeitas. Indicado lixamento de acordo com a 

necessidade de abertura dos poros; é necessária a remoção completa de pós, óleos, graxas e materiais   estranhos   para 

assegurar uma perfeita aderência dos produtos indicados no sistema de pintura. 

O concreto deverá estar totalmente curado a 28 dias. 

Para informações mais específicas sobre preparação de superfícies consulte BGA-Boletim Geral de Aplicação 

Universal, ou entre em contato com nosso Departamento Técnico. 

Preparação da Superfície 

 

Não aplicar abaixo de 5ºC ou com umidade relativa do ar superior a 85%. O rendimento dos produtos baseia-se em cálculo 

teórico, considerando os sólidos por volume do material e a espessura de filme seca especificada. A quantidade de material 

perdido durante a mistura e aplicação é variável, devendo ser levada em consideração nas estimativas do cálculo do consumo. 

- Pincel -Rolo Industrial Epóxi - Air Less 

Equipamentos para Aplicação 

 

Laudo Técnico 
BT 
9967 

VER 

02 

 

LINHA ACRILICO BASE SOLVENTE 

Código 99 Produto VERNIZ ACRILICO DR BRILHANTE/ACETINADO 

 

 

 

Especificações Técnicas 

Propriedades Valores 

Rendimento Teórico por demão 
Sólidos por Volume 

30 a 41 m²por galão de 3,6L 
55% 

Espessura Recomendada por demão ÚMIDA: 130μm SECA: 70μm 

Tipo de Veiculo 

Tipo de Solvente 
Tipo de Pigmento 

Resina acrílica Estirenada 

Hidrocarbonetos aromáticos. 
Orgânicos e inorgânicos 

Ponto de Fulgor  

Cor Incolor 

Aspecto do filme Acetinado/ Brilhante 

Diluente Indicado Diluente para verniz acrilico, máximo 15% 

Limpeza da superfície Thinner para Limpeza 

Massa específica Teórica 

Estocagem 

0,95± 0,05 g/cm³  

06 meses 

 

Desempenho 

Umidade Boa Intempérie Ótima 

 

Secagem (25º C e 75% U.R.) 

Toque: 2 hora Manuseio: 4 Horas Repintura: 8 horas Total: 24 horas 

 
 

 



Mistura: 

Agite calmamente o conteúdo preferencialmente com agitador mecânico. 

Adicionar diluente aos poucos, sob agitação, conforme necessidade e tipo de aplicação. 

Aplicação: Quando aplicar por pulverização, faça uma sobreposição de 50% de cada passe da pistola, para evitar que fiquem 

áreas descobertas e desprotegidas, terminando com repasse cruzado. 

A excessiva diluição do verniz pode afetar a formação e o aspecto do filme e dificultar a obtenção da espessura 

especificada. 

Recomenda-se diluição quando necessário de no máximo 10% sobre o volume total da tinta aplicada. 

Instruções para mistura 

Precauções: O produto fornecido é de uso industrial; inflamável; irritante aos olhos e pele – Vapores Tóxicos. 
Em caso de contato, lavar imediatamente com água corrente e procurar assistência   médica. Evitar ingerir alimentos   ou 

bebidas em locais próximos da aplicação do produto. Não utilizar para uso doméstico, pintar brinquedos ou objetos 

geralmente acessíveis às crianças sem a orientação da área Técnica. 

Segurança: Durante a aplicação, recomendamos providenciar: 

Ventilação adequada, equipamento de segurança EPI, permanecer longe de chamas, faíscas, soldas e evitar fumar durante a 

aplicação dos produtos. 

Precauções e Segurança 

 

Responsabilidades: As informações contidas neste 

Boletim Técnico representam resultados de experiências e 

testes realizados. São fornecidos em boa fé e servem como 

orientação a nossos clientes. Entretanto a exatidão de 

alguns dados, na prática, poderá apresentar resultados 

diferentes devido às condições de uso e aplicação do 

cliente. A Ragom Tintas, garante que seus produtos 

encontram-se nas especificações fixadas neste   boletim   e 

não assume qualquer responsabilidade sobre perdas ou 

danos decorrentes de uso inadequado de seus produtos. 

Qualquer informação adicional, entrar em contato com o 

nosso Departamento Técnico. 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

ALEXANDRE COSTA DA SILVA - CRQ - 05101885 

RAGOM TINTAS 
RAGOM COMÉRCIO DE INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA. 

CNPJ- 28.347.176/0001- 33 

I.E- 177/0220680 

 
 

Fone/Fax: 051-34694419 

 

Av. FREDERICO AUGUSTO RITTER 843/855 CEP: 94 9358 20 

DISTRITO INDUSTRIAL – CACHOEIRINHA RS 

 
Comercial@ragom.com.br 

www.ragom.com.br 

 
 

 

 

 

O material deverá ser conservado em ambiente coberto, com boa ventilação e temperatura não superior a 40ºC. 

Armazenagem dos Produtos 

mailto:omercial@ragom.com.br
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