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DADOS TÉCNICOS                                                CH EXT 

 

     TINTA PARA MÓVEIS DE JARDIM  

CHALKY FINISH CHALKED EXTERIOR® 

 DESCRIÇÃO E USOS    

Tinta de base água para móveis de jardim. 
Um moderno acabamento externo, fosco e liso, para 

objetos de madeira do jardim, que oferece proteção 
duradoura, é fácil de limpar e resistente à água. 
Resistente a fungos e algas*. 

 
*Este produto contém um biocida para proteger a película 

seca contra a degradação causada por fungos e algas. 

Depois de seca, a película de tinta é classificada como um 

produto tratado e contém o biocida de superfície 

Octilisotiazolinona 0,06%, Diuron 0,15% e Piritionato de 
Zinco 0,06% por peso. 

 

  PRODUTOS    

 SKU COR    
14200.BR.0.75   BRANCO GIZ  

14202.BR.0.75    CREME 

14208.BR.0.75    OLIVA 

14209.BR.0.75   AZUL PROFUNDO 

14211.BR.0.75   ANTRACITE 

14215.BR.0.75   CASTANHO JUTA 

14225.BR.0.75   AZUL CÉU 

14218.BR.0.75   PEDRA 

 

  PREPARAÇÃO    

Verifique se a superfície está limpa, seca e livre de 

contaminação. Caso tenha aplicado cera ou óleo 
previamente sobre o objeto, limpe a superfície 

completamente com benzina. Caso o produto vá ser 
usado sobre tinta endurecida ou brilhante, lixe a 

superfície antes da aplicação.   
ATENÇÃO! Raspar, lixar ou eliminar tinta antiga pode 

liberar pó de chumbo. O CHUMBO É TÓXICO. A 

EXPOSIÇÃO AO PÓ DE CHUMBO PODE CAUSAR 
DOENÇAS GRAVES, COMO LESÕES CEREBRAIS, 

ESPECIALMENTE EM CRIANÇAS. AS MULHERES 
GRÁVIDAS TAMBÉM DEVEM EVITAR A 

EXPOSIÇÃO. Use um respirador aprovado pelo 
NIOSH (Instituto Nacional para Segurança e Saúde 

Ocupacional) para controlar a exposição ao chumbo. 

Limpe cuidadosamente com um aspirador de pó com 
filtro. 

 

  APLICAÇÃO   

Mexa bem antes de usar. O produto pode ser aplicado 
com pincel ou rolo. Caso utilize um pincel, aplique de 

maneira uniforme, no sentido dos veios da madeira. 
Caso utilize rolo, use um rolo de lã curto a médio. 
Recomenda-se aplicar duas demãos. 
 

  COBERTURA   

Até 14m²/L por demão. A cobertura pode variar 
dependendo do método e da taxa de aplicação e da 
porosidade da superfície. 
 

  TEMPO DE SECAGEM    

Seca ao toque em 1 hora. Secagem completa em 4 
horas. Pode receber uma demão adicional após 4 
horas. 
 

  LIMPEZA    

Remova o máximo possível de produto do 
equipamento de aplicação antes de lavar com água. 

Não esvazie em ralos, sistemas de escoamento ou 

cursos d´água. Algumas autoridades locais contam 
com instalações especiais para o descarte de resíduos 
de tinta. 

 

  VIDA UTIL 

Válido por 2 anos após a data de fabricação. Verificar 
data de fabricação no fundo da lata. 
 

  LIMITAÇÕES   

Não deve ser usado diretamente sobre metal. Use um primer 

adequado para metal caso necessário. Não é um produto 

bloqueador de manchas. Aplique um primer nas superfícies 

em que o sangramento de manchas pode ser um problema, 

incluindo em nós de madeira. A temperatura no momento da 

aplicação e durante a secagem deve ser superior a 10°C. Não 

aplique se a chuva for iminente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 


