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Ficha Técnica            Esmalte para Piscinas 
 
  
PRODUTO: 
  Esmalte para Piscinas 
 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Tinta baseada em resinas de borracha clorada, para a pintura de piscinas novas ou já pintadas, de 

cimento. Formulada para resistir à água em imersão de modo a embelezar e garantir uma protecção 
duradoura das piscinas. 
 
 
CARACTERÍSTICAS MAIS SALIENTES: 

- Protecção Duradoura 
- Secagem rápida 
- Resistente à água 

 
 
APRESENTAÇÃO: 
Em embalagens de 1 Lt, 5 Lt, 20 Lt  
 
 
CONSTANTES FÍSICAS: 
  Acabamento------------------------------ Fosco a Acetinado 

Cores---------------------------------------- Branco e Azul (uma vez que não é possível afinar todas as 
cores para outras, consultar Serviços Técnicos) 

Rendimento Teórico-------------------- 10 - 12 m2

  Massa volúmica-------------------------- 1,28 Kg/litro 

 /L por demão (dependendo do tipo de suporte e 
condições de aplicação) 

  Secagem----------------------------------- 30 minutos (ao tacto) 
       Demãos seguintes – 4 a 6 horas 
  
NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico. 
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PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES: 
 
 Piscinas Novas - Aguardar pela cura completa do cimento, o que demora aproximadamente 1 mês. 
Manter a piscina cheia durante 2 meses após a cura completa do cimento. Após este período, e depois de 
vazia, lavá-la com uma solução de ácido clorídrico em água (1 parte de ácido em 3 de água) e enxaguar muito 
bem com água limpa abundante. Após 48 horas proceder à pintura. 
 

Piscinas já pintadas – Eliminar toda a tinta em mau estado com espátula ou escova de aço; caso 
exista contaminação por fungos efectuar uma limpeza com lixívia, lavar com água e de seguida aplicar a 
Solução Desinfectante Arco-Íris. Deixar secar e pintar. 
 
 

Nota : Não pintar com tempo muito húmido ou sol directo. Aplicar com temperaturas entre 10ºC e 
25ºC. Depois de pintada a piscina deverá permanecer vazia durante 1 a 2 semanas. 
O comportamento da tinta depende muito das condições do suporte e do isolamento feito no exterior da 
piscina se este não existe ou não foi bem realizado não podemos prever o comportamento da tinta. 
Para outras aplicações e instruções de aplicação contacte os nossos serviços técnicos. 
 
 
 
PORMENORES DE APLICAÇÃO: 
 – Trincha ou Rolo. 

– Diluir a 1ª demão com 20% de Diluente para Esmalte Piscinas Arco-Íris e aplicar a demão seguinte 
sem qualquer diluição. 
– A primeira demão deve ser efectuada à trincha de modo a permitir a máxima penetração do esmalte 
no suporte. 
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