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BOLETIM TÉCNICO 
 

TINTA EPOXI A BASE DE ÁGUA PREMIUM. 
O Esmalte Epóxi 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, piso cimentados e alvenarias em geral. Sua fórmula garante uma 
secagem rápida, baixo odor, fácil aplicação e o maior brilho. Por ser a base de água e não 
utilizar aguarrás como solvente, facilita a limpeza e a reutilização de pincéis e rolos de espuma. 
O Esmalte Epóxi a base de água Maza, garante mais saúde e segurança para você e o meio 
ambiente. Possui grande resistência, durabilidade e secagem rápida. 
Disponível no acabamento brilhante. 
Obs. Sobre superfícies lisas e metálicas, recomendamos a aplicação do promotor de aderência 
(Maza Eco Primer). 
 
Composição Básica: 
Água, bactericidas e fungicidas não metálicos (Isotiazolinonas), Dióxido de Titânio, Pigmentos 
Orgânicos e inorgânicos (isento de Chumbo e Cromatos), coalescente, Polímeros Acrílico 
modificado, antiespumante.  
 
 
Aplicação: 
Rolo de espuma, rolo de lã, pincel, pistola, airless e outros. 
 
 
Rendimento Aproximado: 
Galão (3,6L): 40 à 60m²/ demão. 
Sólidos por peso: 50 +/- 2%. 
Brilho: 50 a 60 UB (unidade de brilho). 
VOC: 13 +/- 1% gramas/litro 
 
 
Diluição:  
Antes de diluir, mexer bem a tinta para ter uma completa homogeneização. 
Rolo de Espuma, rolo de lã ou Pincel: Diluir até 10% de água potável. 
Pistola: Diluir até 20% com água potável. 
 
 
Demãos: 
De 2 a 3 demãos 
 
 
Secagem: 
Ao Toque: 1 hora 
Entre demãos: 4 horas 
Final: 7 dias 
 
 
Preparação da Superfície:  
Aplique a primeira demão com diluição de 30% até selar a superfície. 
As demais demãos, diluir conforme necessidade para sistema de aplicação. 
 
 
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.  
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Observação 
O Esmalte Epóxi a base d’água não deve ser aplicado sobre superfície de concreto usinado e 
superfícies imersas em água. 
 
 
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 está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) NBR 11702:2010 Tipo 4.2.2.1. 
 
 
Validade 
36 meses. 
 
 
Manuseio e Armazenagem 
Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor para que não ocorram alterações 
em suas características iniciais. 
 
 
Última Revisão 
28/06/2019. 
 

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

