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BOLETIM TÉCNICO 
 

 
Produto: Maza Tinta Isolante Base Água 
 
Maza Tinta Isolante Base Água mantém sua casa mais fresca no verão e quente 
no inverno, promovendo sensação de conforto térmico no ambiente. 
No verão reflete a energia solar mantendo sua casa com temperatura mais amena e no 
inverno transfere a energia absorvida pela telha para o ambiente interno, mantendo sua casa mais aquecida. 
É uma tinta que além de ser a base d'água, tem secagem rápida e excelente rendimento. 
 
 
Composição Química: 
Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos, pigmentos isentos de metais pesados, 
dióxido de titânio, cargas minerais, bactericida, fungicidas a base de isotiazolonas, surfactantes 
e dispersantes, coalescentes, antiespumantes e água 

 

 
Características: 
Densidade a 25ºC – 0,73 g/cm³ 

 
 

Preparação da Superfície: 
Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou 
graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as 
orientações abaixo: 

 

 
Sistema de Aplicação: 

 

Ferramentas Diluição (Água Potável) Cor 

Rolo de Lã 
Trincha, Pincel, 

Rolo de espuma e 
Pistola 

 
 

1ª Demão - 20% de água limpa 
Demais demãos - 10% de água 

limpa 

 
 

Branco 

Demãos Rendimento (m²/demão) Secagem 

 

3 demãos 
 

Até 50m² 
Ao toque 1 Hora  

Entre demãos 4 Horas 
 Final 8 Horas 

Obs.: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de 
preparação da superfície, úmida relativa do ar, temperatura, condições, locais e 
conhecimento prático do aplicador. 

 
 
 

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 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.maza.com.br/
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Armazenagem: 
Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor para que não ocorram alterações em suas 
características iniciais. 

 
Embalagem: Validade: Última Revisão: 

3,6L   36 meses 17/05/18 

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. 


