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Código 7701 Produto ACRIVIAS DEMARCAÇÃO VIÁRIA BASE ÁGUA 

 

 

Características 

Acabamento para trafego a base Acrílica de aspecto acetinado, composto de aditivos que conferem excelente aderência.  

 

Indicações 

È uma tinta indicada para demarcação viária, bem como pintura de pisos, essa tinta apresenta excelente desempenho. Produto 

atende à norma ABNT NBR 13699. Indicado para pintura asfáltica. 

 

Especificações Técnicas 

Propriedades Valores 

Rendimento Teórico por demão 30 m
2
/ lata 18 lts                          

Sólidos por Volume 55% 

Espessura Recomendada por demão ÚMIDA: 60 - 80μm            SECA: 30 - 40μm  

Tipo de Veiculo Resina acrílica 

Tipo de Solvente Água 

Tipo de Pigmento Orgânicos e inorgânicos – variando conforme a cor 

Ponto de Fulgor ----- 

Cor Variadas conforme padrões RAL e MUNSEL e outras. 

Aspecto do filme Acetinado 

Diluente Indicado Água 

Limpeza da superfície Água 

  

Massa específica Teórica 1,15 +/- 8 g/ml  

Estocagem 12 meses 

 

Desempenho 

Umidade     Boa                                                                      Intempérie   Boa 

Alcális         Boa                                                                      Ácidos          Boa 

 

Secagem (25º C e 75% U.R.) 

Toque:  1hora              Manuseio:       40 – 60 minutos     Repintura:   8 – 12 horas           Total:    48 horas 

 

 

Preparação da Superfície e aplicação 

 Abrir o balde e verificar se há formação de pele, em caso positivo, retirar a pele antes da homogeneização; 

 É característica de produtos com alto sólidos apresentar uma leve sedimentação após estocagem prolongada, então, 

homogeneizar completamente o produto; 

 É recomendado o peneiramento do produto no momento do carregamento; 

 Caso necessário, diluir com água potável, conforme indicado acima; 

 Utilizar equipamentos apropriados para aplicação, que devem estar completamente limpos; 

 No caso de aplicação com equipamento automático, manter o tanque reservatório sob agitação constante; 

 Não aplicar o produto com a superfície suja ou úmida; 

 Após aplicação, limpar corretamente os equipamentos utilizados. 

 

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

Universal, ou entre em contato com nosso Departamento Técnico. 

 



Armazenagem dos Produtos 

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

 

 

 

 

Precauções e Segurança 

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. 
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                  Fone/Fax: (51) 3469.4419 

 

    Av. Frederico Augusto Ritter, 855 – Cachoeirinha – RS -    
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Responsável Técnico:   ALEXANDRE COSTA DA SILVA 

          CRQ V - 05101885 

 

 

 

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. 
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