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BOLETIM TÉCNICO 
 

 

ACRÍLICO SUPER LAVÁVEL LITORAL E CAMPO 
Tinta Acrílica Premium Semiacetinado*. Sua formulação especial confere a este produto 
máximo desempenho, ultra cobertura e rendimento. Ela é hidrorrepelente, impermeabiliza a 
superfície e ajuda a cobrir fissuras rasas, a tecnologia envolvida a tinta confere super 
lavabilidade e resistência. Possui aditivos que combatem e evitam mofo, fungos e algas. Sendo 
ideal para pintura no litoral e campo. Acabamento semiacetinado e elegante. 
 
*Lavável aplica-se apenas para os produtos Semiacetinado, Acetinado e Semi-brilho com uso de 

esponja macia e detergente neutro, esfregando suavemente a superfície. * 
 
*Sem cheiro após 2 horas após aplicação, conforme teste realizado com grupo de consumidores* 
 
*Produto desenvolvido para eliminar infiltrações causadas por fissuras (trincas finas) de até 
0,3mm* 

 
Composição Química: 
Resina de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílicos, resina elastomérica, pigmentos 
isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericidas e fungicidas a base 
de isotiazolinonas, algicidas, espessantes, tensoativos e água. 
 
Indicação: 
Paredes, Reboco, Concreto, Fibrocimento, Texturas e Galvanizado* 
 
Recomendações e Advertências: 
a) Misturar bem o produto antes e durante a aplicação. 
b) Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10ºC 
e/ou umidade superior a 90%. 
c) Aplicar o produto por igual, evitando repasses excessivos. 
d) Até 2 semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas, se isso ocorrer, 
lave imediatamente toda superfície com água. 
e) Evite retoques após a secagem do produto. 
f) Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva, mesmo após 
transcorridas as duas semanas.   
g) Não interrompa a aplicação no meio da superfície. 
h) Cores intensas expostas aos raios do sol, poderão sofrer alterações na cor devido aos raios 
ultravioletas e demais situações climáticas. 
i) *Para aplicação em galvanizado, recomendamos a utilização de um fundo Primer 
Galvimaza Base Água. 
 
Preparação da Superfície: 
De acordo com Norma ABNT NBR 13245:2011, a superfície deve estar em bom estado 
(Firme, coesa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão e mofo). 
A superfície não deve apresentar partes soltas ou mal aderidas, deve estar limpa, seca, isenta 
de poeira e umidade, gordura, graxa, fomo, brilho ou caiação. 
As trincas devem ser corrigidas com produtos adequados para este fim, seguindo as instruções 
do fabricante. 
Paredes Novas: Aguardar a cura da argamassa ou concreto pelo período mínimo de 28 dias e 
aplicar Selador Acrílico Maza e após, aplicar o Acrílico Litoral E Campo. 
Paredes Pintadas: Se a pintura fosca estiver em bom estado, aplicar o Acrílico Litoral e 
Campo. Se a pintura conter brilho, lixar até eliminar o brilho, limpar o pó e aplicar o Acrílico 
Litoral e Campo. 
 
Modo de Usar: 
Para a aplicação recomendamos a utilização de rolo de lã de pelo baixo, trinchas ou airless; 
Recomenda-se fazer um teste preliminar com equipamento, antes de iniciar o trabalho. 
Evite pintar em dias extremamente quentes, frios ou úmidos. 
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Diluição: Para alvenaria de cimento a 1º demão pode ser diluída em até 20%, com o propósito 
de ampliar a ancoragem do produto ao substrato, 2º e 3º demãos aplicar com 10% de diluição; 
 
Rendimento Por Demão:  
Galão 3,6L – 51m2 

Lata 18L – 225m2 

Galão 3,2L (Sistema Tintométrico) – 45m2 

Lata 16L (Sistema Tintométrico) – 225m2 

 
Demãos: 
3 demãos 
*dependendo do estado e cor da superfície, pode haver uma maior necessidade de demãos* 

 
Secagem: 
Toque   2 horas 
Entre demãos  4 horas 
Total   12 horas (após a última demão). 
 
Assessoria Técnica: 
A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para 
quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC (19) 3656-2570 ou pelo 
www.maza.com.br. 
 
Qualidade e garantia: 
Este produto atende as especificações ABNT NBR 14942:2019, ABNT NBR 15079-2:2019 e 
classificado conforme norma ABNT NBR 11702:2019 tipo 4.5.5 – Látex Semiacetinado 
Premium, tipo 4.5.12 – Látex Lavável, tipo 4.5.16 – Látex Flexível. 
 
Armazenagem: 
Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor para que não ocorram alterações 
em suas características iniciais. 
 

Embalagem:        Validade:               Última Revisão:  
18L e 3,6L                  36 meses              28/04/2021 
 
Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom 

resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a 
preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas 

especificações sem aviso prévio. 


