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BOLETIM TÉCNICO  
 

Produto: TINTA GRAPHITE CINZA 
Tinta à base Resina Alquidica, Cargas Minerais, Solventes Alifático e Aromáticos, possibilita ótima 
proteção à superfície e com secagem rápida. Indicada como acabamentos em calçadas, pátios e 
barrados em paredes de alvenaria. Por ser uma tinta de aplicação única não aceita repintura de 
outro produto. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos. 
 
 
Composição Química 
Resinas Alquídicas modificada, grafites, pigmentos, cargas, aditivos e solventes. 
 
 
Características: 
Acabamento: Fosco 
Viscosidade U.K a 25ºC: 110 UK ± 10 UK 
Densidade a 25ºC: 1,220 cm³ 
 
 
Preparação da Superfície: 
A superfície deve estar seca; limpa e isenta de óleo ou graxa 
 
 
Sistema de Aplicação: 

Ferramentas Diluição (Thinner SM 116) 

Pincel, Rolo de Lã e Trincha. Trincha ou rolo até 10% 

Demãos Secagem 

2 em intervalos de 8 horas; 
(Mínimo de 8 horas e máximo de 5 

dias) 

Ao toque 40 minutos; 
Entre demãos 8 horas; 

Final 24 horas; 

Rendimento 

Até 180 m2 por demão / 18 L 

 
 
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 
 
 
 
 
 

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:  
18 L      12 meses   26/04/2018 
             
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. 


