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Código 9663 Produto TINTA CORDOCRYL CORDÃO BASE ÁGUA 

 

 

Características 

Acabamento formulado a base de resinas PVA/latéx, de aspecto fosco, composto com aditivos que conferem o padrão de 
resistência e aderência. 

 

Indicações 

A tinta PVA/látex fosca foi desenvolvida especialmente para o pintura e repintura de meio-fio. Destina-se aos revestimentos 
de superfícies de alvenaria, concreto, amianto, tijolos, etc., De acordo com sua versatilidade de aplicação, pode ser utilizada 
em interiores e exteriores. 

 

Especificações Técnicas 

Propriedades Valores 

Rendimento Teórico por demão 20 - 30 m2/galão 

Sólidos por Volume 55% 

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

Tipo de Veiculo Resina Acrilica/PVA 

Tipo de Solvente Água 

Tipo de Pigmento Orgânicos e inorgânicos – variando com a cor 

Ponto de Fulgor ----- 

Cor Várias: padrões RAL e MUNSEL e outras. 

Aspecto do filme Fosco 

Diluente Água 

Limpeza do equipamento de pintura Água 

Massa específica Teórica 1,35 g/ml +/- 0,5 

Estocagem 04 meses 

 

Performance 

Umidade Boa Intempérie Boa 
Alcális Boa Ácidos Média 

 

Secagem (25º C e 75% U.R.) 

Toque: 20 – 30 minutos Manuseio: 40 – 60 minutos Repintura: 8 – 12 horas Total: 48 horas 

 

 

Preparação da Superfície 

A superfície a ser trabalhada deverá estar limpa, seca e em condições perfeitas. 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. 

As superfícies deverão ser preparadas seguindo a BGA-Boletim Geral de Aplicação, ou sob consulta e especificação 

do nosso Departamento Técnico. 

 

Equipamentos para Aplicação 

Rolo, trincha, pincel, pistola  
 

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 seco especificada. A quantidade de material 

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



Armazenagem dos Produtos 

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

 

Instruções para mistura 

Mistura: 

Agite o conteúdo vigorosamente, se possível com agitador mecânico. Assegure-se de que nenhum pigmento fique retido no 

fundo da lata. 

Faça a diluição em torno de 10% em volume, caso seja necessário. 
. 

 

Precauções e Segurança 

Precauções: O produto fornecido é totalmente livre de VOC sendo, no seu manuseio, muito raro os casos de intoxição, 
irritações ou alergias. 
Em caso de ingestçao procurar assistência médica. Evitar ingerir alimentos ou bebidas em locais próximos da aplicação do 

produto. 

Segurança: Durante a aplicação, recomendamos providenciar: Ventilação adequada, equipamento de segurança EPI. 
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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 Comércio e Indústria de Insumos 

Industriais Ltda., 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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