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ESMALTE SINTÉTICO HIDROSSOLÚVEL  MACTRA SECAGEM RÁPIDA diferentemente 
dos esmaltes base de água, é um esmalte fosco com alta cobertura, secagem rápida, 
ótima resistência proporcionando uma pintura com acabamento refinado.  
Norma ABNT NBR 11702 – tipo 4.2.1.2 

APLICAÇÕES 

 Madeira, metal ferroso, zincado, alumínio, galvanizado e PVC. 

PREPARO DA SUPERFÍCIE 

Importante: Toda área a ser pintada deverá estar limpo, seca, lixada, isento de 
partículas soltas, fungos, algas, completamente livre de gordura, ferrugem, restos de 
pintura velha, pó, etc. conforme norma ABNT NBR 13.245. 

Madeira 

 Lixar para remoção das farpas, limpar a superfície com thinner aguardar sua total 
secagem e aplicar uma demão de fundo sintético nivelador. 

 Para imperfeições mais profundas corrigir com massa para madeiras. 

 Para repintura, lixar até remover todo o brilho. Elimine o pó para acabamento. 

Metais 

 Metais novos, lixar o local, limpar e aplicar Anti Ferrugem Mactra. 

 Metais enferrujados, eliminar a ferrugem com lixa ou escova de aço, limpar e 
aplicar Anti Ferrugem Mactra. 

Alumínio 

 Lixar e eliminar o pó. 

PVC 

 Lixar e eliminar o pó. 
 

PREPARO DO PRODUTO 

 Misture bem antes de usar 

 Dilua com 10% em água 
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 Para aplicação com pistola dilua com 20% em água 

 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 

1. Aplique a tinta por igual evitando repasses e excessos. 

2. Respeite os intervalos entre demãos. 

3. Aplique de duas a três demãos. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

 Não aplicar o ESMALTE SINTÉTICO MACTRA SECAGEM RÁPIDA em superfície 
úmida ou com o tempo chuvoso. 

 A temperatura ideal de trabalho deve ser entre 10°C e 40°C e umidade relativa 
do ar inferior a 85%. 

 Secagem ao toque em 2 horas 

 O intervalo entre demãos deve ser de 4 horas dependendo das condições do 
local de aplicação. 

 Secagem final 24 horas 

 

RENDIMENTO 

 Até 60 m²/galão 3,6 l/ demão 

 

FERRAMENTAS 

 Pincel  

 Rolo de lã de pêlo baixo. 
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 Rolo de espuma 

 Pistola. 

CARACTERÍSTICAS 

COR 

Variando conforte a cor escolhida.  

COMPOSIÇÃO BÁSICA 

Resina alquídica à base de óleo vegetal modificado, pigmentos  orgânicos e 
inorgânicos e secantes. 

ARMAZENAGEM 

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais. 

EMBALAGENS 

0,900L / 3,6L 

 

Atenção. Pode provocar reações alérgicas na pele. Evite inalar as 
poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. A roupa de 
trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Use luvas de 
proteção/ roupa de proteção ocular/ proteção facial. SE ENTRAR EM 
CONTATO COM A PELE: Lavar com sabonete e água abundantes. Em 

caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. Retire toda roupa 
contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. Descarte o conteúdo em aterros 
industriais ou incineração.  

 

VALIDADE 

24 meses sem violação da embalagem. 

QUÍMICO RESPONSÁVEL 

Aldemir de Sousa da Silva – CRQ 4462935 




