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BOLETIM TÉCNICO 

 

Produto: ESMALTE A BASE DE ÁGUA PREMIUM. 
 
O Esmalte a Base de Água Premium Maza é uma tinta com ótimo poder de cobertura e de fino 
acabamento, que proporciona embelezamento e proteção de superfície externas e internas de 
metais, madeiras, vimes, alumínio, galvanizado, alvenaria, entre outras. Sua fórmula garante 
uma secagem rápida, baixo odor, fácil aplicação e o maior brilho. Por ser à base de água e não 
utilizar aguarrás como solvente, facilita a limpeza e a reutilização de pincéis e rolos de espuma. 
O Esmalte a base de água Maza, garante mais saúde e segurança para você e o meio 
ambiente.  
Disponível no acabamento brilhante e acetinado. 
Aplicações sobre superfícies metálicas requer fundo/primer. 
 
 
Composição Básica: 
Polímeros Acrílico modificado, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), 
Dióxido de Titânio, Pigmentos Orgânicos e inorgânicos (isento de Chumbo e Cromatos), 
coalescente, anti-espumante e Água. 
 
 
Aplicação: 
Rolo de espuma, pincel ou Pistola. 
 
 
Rendimento Aproximado: 
Galão (3,6L): 40 à 60m²/ demão. 
Quarto (900ml): 10 à 15m²/ demão. 
VOC: 48 gramas/litro 
 
 
Diluição: 
Antes de diluir, mexer bem a tinta para ter uma completa homogeneização. 
Rolo de Espuma ou Pincel: Diluir até 10% de água potável. 
Pistola: Diluir até 20% com água potável. 
 
 
Demãos: 
De 2 a 3 demãos 
 
 
Secagem: 
Ao Toque: 1hora 
Entre demãos: 4 horas  
Final: 72 horas 
 
 
Preparação da Superfície: 
Antes da aplicação, eliminar completamente o pó resultante do lixamento aplicando o Maza 
Fundo Preparador de Paredes Base Solvente ou Base Água. 
Reboco novo: Aguardar a cura e a secagem da superfície por no mínimo 30 dias, aplicar Maza 
Selador Acrílico. Quando se encontrar superfície de reboco fraco ou calcinado, aplique uma 
demão de Maza Fundo Preparador de paredes à base de água ou de solvente conforme seja 
identificado por um profissional de pintura. 
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Concreto, Gesso, Bloco de Cimento e Fibrocimento: aplicar uma demão de Maza Fundo 
Preparador de paredes base água ou base solvente. 
Gesso colorido: Indicamos exclusivamente o uso do Maza Fundo Preparador de Paredes Base 
Solvente. 
 
 
Superfícies com fungos ou bolor: 
Deverão ser previamente tratadas com uma solução de água sanitária e água na proporção 
1:1. 
 
 
Superfícies Novas: 
Deverão receber uma demão de Fundo Preparador. 
 
 
Superfícies com reboco fraco, pouco cimento ou velhas em mau estado: 
Deverão ser totalmente removidas e, após isto, o procedimento deverá ser o mesmo que o 
para superfície nova. 
 
 
Qualidade e garantia: 
Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) NBR 11702:2010; Tipo 4.2.2.1. 
 
 
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 
 
 
Validade 
36 meses. 
 
 
Manuseio e Armazenagem 
Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor para que não ocorra alterações em 
suas características iniciais. 
 
 
Última Revisão 
30/05/2017. 


