
 

         
 

 
MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA. 

Rua José Oleto, 1140 – Distrito Industrial II – Mococa – SP CEP:13739-070 Fone/Fax: (19) 3656-2570 
 CNPJ: 96.230.719/0001-98                                                                          Inscr. Est.: 453.035.568.110 

                                                

 

 

BOLETIM TÉCNICO  
 

 
Produto: TINTA SUPER PISO PREMIUM 
 
Tinta acrílica de altíssima qualidade e desempenho, máxima cobertura, rendimento, inodora e 
de secagem rápida. É de alta lavabilidade, resistente a intemperismo e fungos, possui ótima 
durabilidade, acabamento acetinado. Proporcionando beleza e proteção para pisos 
cimentados. 
Disponível nas cores: amarelo demarcação, azul, branco, cerâmica, chumbo, cinza, concreto, 
marrom, preto, verde, vermelho óxido e vermelho segurança. 
 
Composição Química: 
Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos, pigmentos isentos de metais pesados, 
cargas minerais inertes, bactericida, fungicidas a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes, 
dispersantes, coalescentes, antiespumantes e água. 
 
 
Especificações técnicas: 
Viscosidade K.U. 25°: 105 ± 5 
Peso Esp. 25° C (g/cm³): 1,10 ± 0,05 
PH:  9,5  ±  5  
Resíduo: #120  Isento 
Espuma: máximo:  60’’ 

Lavabilidade: Mínimo 180  ciclos c/ pasta abrasiva 

 
 
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: 
 

Concreto Novo 
Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza 
Fundo Preparador de Paredes. 

Cimento Novo Não Queimado 
Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza 
Fundo Preparador de Paredes. 

Argamassa de Cimento 
Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza 
Fundo Preparador de Paredes. 

Imperfeições Profundas 
Corrigir com reboco e aguardar com secagem e cura 
(mínimo 30 dias). 

Cimento Queimado 
Aplicar solução de ácido muriático diluindo com 2 partes de 
água, deixar agir por 30 minutos, enxaguar com água em 
abundância e aguardar secagem total.  

Manchas de Gordura ou Graxa 
Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e 
aguardar a secagem. 

Partes Mofadas 
Lavar com uma solução de água sanitária e água na 
proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem. 

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

Superfícies Brilhantes Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento. 
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Sistema de Aplicação: 
 

Ferramentas Diluição (Água Potável)  

Rolo de Lã 
Trincha, Pincel ou 
Revolver (Pressão 
de pulverização 30 

a 40 lb/pol²) 

Pintura: 
1° demão 40% 
2° demão 20% 

Repintura: 
Todas as demãos 20% 

 

Demãos Rendimento (m²/demão) Secagem 

 
2 a 3 demãos 

 

 
Galão 3,6 litros - 60 m² 
Lata 18 litros - 300 m² 

 
Ao toque 2 horas 

Entre demãos 4 horas 
Final 12 horas 

 

 
 
 
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 
 
 
Armazenagem: 
Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor para que não ocorram alterações 
em suas características iniciais. 
 
Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15.079 e classificado conforme 
norma ABNT NBR 11.702 - Tipo 4.5.6 
 

 
Embalagem:   Validade:   Última Revisão:  
900 ML, 3,6 L, 18 L  36 meses   12/05/2017 
 
 
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/

