
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Arco-Íris – Tintas e Vernizes             
Zona Industrial do Cavaco, Apartado 243    4524-909 Santa Maria da Feira 
Telefone:  256 379 080                       Website: www.arcoiris.pt 
 

1/2 

 

 
 
 
Ficha Técnica                       Esmalte ARCOMERITE 
   
 
 
PRODUTO: 
  Esmalte ARCOMERITE 
 
 
DESCRIÇÃO: 
 O Esmalte ARCOMERITE é um esmalte de protecção decorativo, especialmente desenvolvido para 
aplicação directa sobre ferro, sem primário. 
 
 
USO RECOMENDADO: 
 Gradeamentos, guardas e corrimões metálicos, portões, obra de serralharia civil em geral, caixilhos e 
portas em ferro. 
 
 
CONSTANTES FÍSICAS: 
  Acabamento------------------------------ Brilhante 
  Cores-------------------------------------- Várias 
  Volume de sólidos----------------------- 42 % 
  Rendimento Teórico--------------------- 8-10m2

  Massa volúmica-------------------------- 0,96 Kg/litro 
/litro – 40 µm 

  Viscosidade------------------------------- 120s Ford 4 (25 ºC) 
  Secagem ao tacto------------------------- Cerca de 4 horas (20 ºC) 
  Espessura do filme, seca---------------- 40 µm 
  Espessura do filme, húmida------------ 75 µm 
 
NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico. 
 

 
PORMENORES DE APLICAÇÃO: 
 Mexer previamente o produto, homogeneizando bem. Aplicar à trincha ou à pistola em duas demãos, 
com uma diluição máxima de 10% com Diluente ARCOMERITE, intervaladas de um dia.   
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PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES: 
  

Ferro: Remover previamente a ferrugem solta e outra sujidade. 
Galvanizados: Desengordurar e aplicar uma demão fina de Primário “Wash-Primer” Arco-Íris. 

  
 
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: 
 As recomendadas por uma prática correcta de pintura. Não aplicar o produto sob baixas temperaturas. 
Durante a aplicação e secagem em espaços confinados, providenciar ventilação adequada.  
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 Para se obter uma boa protecção, recomenda-se a aplicação de 2-3 demãos de Esmalte ARCOMERITE. 
O tempo de secagem é influenciado pela temperatura, em condições normais, observar um dia de secagem 
entre demãos. Se por qualquer motivo este período for excedido não há qualquer problema, bastando 
proceder à limpeza de eventual sujidade acumulada sobre a demão anterior. 
 
 
SEGURANÇA: 
 Como regra geral deve evitar-se a inalação de vapores de solventes ou de tintas pulverizadas e o 
contacto com a pele e olhos. Ao aplicar tintas em espaços confinados ou áreas de ar estagnado, recomenda-se 
a ventilação forçada do local. 
 O Esmalte ARCOMERITE destina-se a uso profissional. 
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