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BOLETIM TÉCNICO  
 

Esmalte Sintético 
É um produto de alta qualidade, de acabamento superior e super-resistência. Fácil de aplicar 
possui excelente poder de cobertura e rendimento. Sua película com alta resistência garante 
maior proteção e facilidade de limpeza, reduzindo a aderência de sujeira. Ideal para superfícies 
externas e internas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio e madeira. 
Disponível nos acabamentos Brilhante, Acetinado e Fosco. 
 

Composição Química: 
Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, 
aditivos e cargas minerais. 
 
Características: 
Densidade a 25ºC - 0,93 - 1,050 – Brilhante 
Densidade a 25ºC - 1,10 - 1,16 – Acetinado 
Densidade a 25ºC - 1,28 - 1,34 – Fosco 
 
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis 
355 – 480g/L 
 

Preparação da Superfície: 
 

PVC Lixe e elimine o pó e aplique o Esmalte Maza 

Metais Ferrosos Novos 
Lixe e elimine o pó. Aplique em seguida o Zarcão Maza e 
pinte com Esmalte Maza. 

Metais Enferrujados 
Limpe e Elimine completamente a ferrugem, em seguida 
aplique o Zarcão e pinte com Esmalte Maza. 

Imperfeições Rasas 
Lixe e elimine o pó e aplique Massa Corrida Interna ou 
Massa Corrida Externa, pinte com Esmalte Maza. Em 
madeiras corrigir com Massa para Madeira Maza 

Imperfeições Profundas 
Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 
dias). Em madeira, corrigir com Massa Niveladora Maza. 

Superfícies Calcinadas, 
Partículas Soltas ou Mal 

Aderidas 

Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal e as 
partículas o máximo possível. Aplicar Maza Fundo 
Preparador de Paredes B.S. Aplique Maza Esmalte. 

Manchas de Gordura ou Graxa 
Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e 
aguardar a secagem. Em metais e madeira usar aguarrás. 

Em Madeiras  
Lixar as farpas, limpar e aplicar uma demão de Fundo 
Sintético Nivelador. 

Repintura 
Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em 
boas condições, lixe, retire o pó e aplique o Esmalte Maza. 

Gesso 
Aguarde a secagem total, remova o pó e utilize a Tinta Para 
Gesso Maza ou Fundo Preparador de Paredes 

Superfícies Brilhantes Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento. 
 

Sistema de Aplicação: 
 

Ferramentas Diluição (Aguarrás) 

Rolo de Espuma 
Trincha, Pincel ou 

 

Diluir no máximo 10% com Aguarrás. 

Revolver (Pressão 
de pulverização 30 
a 40 lb/pol²) 

Diluir no máximo 30% com Aguarrás. 
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Demãos        Rendimento (m/demão) Secagem 

 
2 a 3 demãos 

Litro 900 ml – 11m² a 15m²  
Galão 3,6 Litros – 50m² a 60m²  
Lata 18 Litros – 250m² a 300m²  

Ao toque 30 minutos 
Entre demãos – 12 horas 
Final - Até 72 horas 

 
Obs. O rendimento e o desempenho o produto depende das condições ideais de preparação da superfície, 
umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, 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 
site 
www.maza.com.br 
 
Qualidade e garantia: 
Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) 11702:2019  . 
Tipo 4.2.1.1 – Esmalte Sintético Brilhante/Acetinado/Fosco 
Tipo 4.2.1.6 -  Alumínio e conforme NBR 15.494:2010 
Armazenagem: 
Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor para que não ocorram alterações 
em suas características iniciais. 
 
Embalagem:     Validade:    Última Revisão:  
0,225, 0,900, 3,6L. 18L    36 meses        04/04/2023 
       
 
 
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. 

http://www.maza.com.br/

