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RUST-OLEUM CHALKED
TINTA EFEITO PÁTINA PARA MÓVEIS
DESCRIÇÃO E USOS
Rust-Oleum® Chalked é uma tinta à base de água que
proporciona um acabamento com efeito pátina ultrafosco e que
possui uma excelente aderência e cobertura. É necessária
apenas uma demão para cobrir a superfície e para a maioria das
superfícies, não é necessário preparar ou aplicar um primer . É
ideal para transformar e rejuvenescer móveis e objetos
decorativos. Pode ser usada como acabamento final ou
desgastada para conferir um look vintage ao objeto pintado. Pode
ser aplicada sobre madeira, metal, melamina, cerâmica, vidro,
lona e muito mais. Apenas para uso em áreas internas.

PRODUTOS
DESCRIÇÃO
Branco Linho
Azul Sereno
Cinza Campestre
Rosa Pálido
Cinza Antigo
Carvão
Azul Costeira
Creme Chiffon
Verde Menta
Verde Lago
Vermelho Campestre
Amarelo Amanhecer
Turquesa Aquamarine
Salmão Claro

SKU
311320
311331
311332
311333
311334
311335
337879
337883
337884
337885
342646
350483
350624
358364

CONDIÇÕES PARA PINTAR
Aplicar em uma área ventilada, com temperatura entre
10°C e 32°C e umidade abaixo de 85% para garantir que a
tinta seque corretamente.

APLICAÇÃO DO PRODUTO
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

APLICAÇÃO DO PRODUTO (cont.)
Os primers recomendados incluem:
Bin Primer Fundo Bloqueador de manchas
Primer Rust-Oleum Ultra Cover 2x Cinza Fosco
Primer Rust-Oleum Ultra Cover 2x Branco Fosco
APLICAÇÃO
Misture bem sem agitar a lata. Não é necessário diluir.
Com tempo quente e seco, a tinta pode ser diluída até um
máximo de 50 ml de água por litro para aumentar o tempo
de secagem. Evite pintar sob a luz solar direta ou em
superfícies quentes. Utilize um pincel ou uma trincha de
cerdas sintéticas de alta qualidade (não é recomendável
aplicar a tinta com rolo). Evite passar o pincel muitas
vezes, pois isto reduz a espessura da demão e a
proteção.
Faça movimentos suaves e constantes para assegurar um
acabamento uniforme e liso. Necessita apenas uma
demão, mas pode-se aplicar até três demãos para se
obter a aparência desejada. Aguarde trinta minutos entre
cada demão.
TEMPO DE SECAGEM E APLICAÇÃO DE
DEMÃOS ADICIONAIS
A 25°C e 50% de umidade relativa. Deixe secar por mais
tempo quando as temperaturas forem mais baixas. Seca
ao toque em 30 minutos, em 1 hora para manuseio e seca
completamente entre 2 e 4 horas. Pode-se aplicar uma
demão adicional depois de 2 a 4 horas. Aplique a tinta
protetora transparente RustOleum® Chalked que cria uma
camada protetora transparente fosca para realçar a cor,
agregar proteção e ampliar a duração do projeto. Aplique
de acordo com as instruções contidas na lata.

Retire a tinta solta e a ferrugem com uma escova de aço
ou uma lixa. Para obter melhor aderência, lixe
suavemente as superfícies brilhantes ou porosas. Remova
toda a cera limpando suavemente a superfície com
aguarrás
mineral.
Deixe
secar.
Limpe
com
desengordurante à base de água ou com detergente
neutro, enxágue e deixe secar.

TÉCNICA DE DESGASTE OU DECAPAGEM

APLICAÇÃO DE PRIMER

LIMPEZA

Não é necessário aplicar um primer na maior parte das
superfícies. Para obter maior cobertura ou bloquear
manchas pode-se utilizar um primer Rust-Oleum® em
superfícies como madeira virgem ou previamente
tratada. A tinta pode ser aplicada duas horas depois da
aplicação do primer.

A tinta pode ser desgastada caso o deseje. Para obter esse
efeito, lixe suavemente a superfície com uma lixa de grão
fino a médio ou uma esponja de lixar. Quanto mais
desgastada ficar a peça, mais se verá a superfície original.
Espere duas horas antes de lixar ou desgastar.

Limpe imediatamente o pincel e as outras ferramentas
usadas na aplicação com água e sabão.
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RUST-OLEUM CHALKED
TINTA EFEITO PÁTINA PARA MÓVEIS
PROPRIEDADES FÍSICAS
TINTA EFEITO PÁTINA PARA MÓVEIS
Tipo de Resina

Acrílica

Tipo de pigmento

Dióxido de titânio e compostos inertes

Solventes

Água e éteres de glicol
por litro

1,60 a 1,65 kg

Peso
por galão

13,1 a 13,8 libras

por peso

61,0 a 64,0%

por volume

39,0 a 40,0%

Sólidos
Compostos orgânicos voláteis

<75 gramas/litro

Espessura da película seca
(EPS) recomendada por demão

25-50µ
(1,0-2,0 mil)

Película úmida para obter EPS

75-125µ
(3,0-5,0 mil)

Cobertura efetiva para a EPS
recomendada

9,7 a 13,2 m2/litro

Ao toque

30 minutos

Para
manuseio

1 a 2 horas

Demãos
adicionais

2 a 4 horas

Demão Final

2 a 4 horas

Tempos de secagem
a 21-27°C e 50%
de umidade relativa

Vida Útil

3 anos

Ponto de inflamação:
Informações de segurança

93°C
Para obter informações adicionais, consulte a ficha de segurança.

Os dados técnicos e as sugestões de uso incluídos neste documento estão corretos até o limite de nosso conhecimento e foram fornecidos de boa fé. As
declarações contidas neste material não constituem uma garantia expressa ou implícita com relação ao rendimento desses produtos. Uma vez que as
condições de uso dos materiais estão fora do nosso controle, garantimos que esses produtos cumprem unicamente as nossas normas de qualidade e nossa
responsabilidade, se houver, se limitará à substituição dos materiais defeituosos. Todas as informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Rust-Oleum Corporation
11 Hawthorn Parkway
Vernon Hills, Illinois
60061

Tel.: 800∙481∙4785
www.rustoleumla.com

Form: GDH-1146
Rev.: 021519

