
________________________________________________________________________________________________________________________ 
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/

 
1/2 

 

 
 
 
Ficha Técnica              Tinta Silicónica “SILOXAN” 
   

 

Descrição do Produto 
 

Tinta aquosa para a pintura de fachadas baseada em resinas de polisiloxano modificadas (Silicone). 
Apresenta elevada impermeabilidade à água e boa permeabilidade ao vapor de água, juntamente com uma 
alta resistência ao desenvolvimento de fungos, algas e alcalinidade (Salitre) associada a uma baixa retenção 
de poeiras e facilidade de limpeza.  
 
 
Uso Recomendado: 
 

É especialmente recomendada para a repintura de edifícios antigos, onde possa existir humidade no 
interior. Esta pode ser causada por água, quer presente nas fundações, quer por infiltração através de 
coberturas ou fachadas, podendo demorar longos períodos a desaparecer. Confere um aspecto mate intenso, 
semelhante ao dos revestimentos tradicionais. 

Repintura de edifícios históricos. 
Outros onde se pretenda grande durabilidade aliada a boa permeabilidade ao vapor de água. 

 
 
Apresentação: 
 

Em embalagens de 1 Lt, 5 Lt, 15 Lt, 20 Lt  
 
 
Constantes Físicas: 
  Acabamento------------------------------ Mate intenso com aspecto mineral 

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

Rendimento Teórico-------------------- 10 - 15 m2

  Massa volúmica-------------------------- 1,47 Kg/litro 

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

  Compostos Orgânicos Voláteis------- Baixo (0,30% - 7,99%)  
(COV) 

  Secagem ao tacto------------------------- 1-2 horas (20 ºC) 
  Espessura do filme, seca---------------- 30 µm por demão 
   
NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico. 
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PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES: 
 
 Rebocos de cimento novos - Aguardar pela cura completa do cimento, o que demora 
aproximadamente 1 mês. Escovar para remover partículas soltas não aderentes. Os suportes devem estar 
secos, limpos e isentos de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Aplicar uma demão de Primário Arcolite 
e deixar secar. Após 24 horas, aplicar duas demãos de Siloxan. 
 

Rebocos anteriormente pintados – Limpar com jacto de água sob pressão e escovar se necessário para 
remover tinta velha não aderente. Efectuar a reparação das zonas danificadas e o tratamento de fissuras 
eventualmente existentes. Nas zonas de reboco à vista proceder conforme indicado para rebocos de cimento 
novos. Nas restantes zonas aplicar duas demãos de Siloxan. 

 
Suportes anteriormente caiados : Aplicar uma demão de Primário Arcolite e deixar secar. Após 24 

horas, aplicar duas demãos de Siloxan. 
 
Suportes com grande permeabilidade à água: Aplicar 2 a três demãos de primário Anti-Humidade 

Arco-Íris e deixar secar. Após 24 horas, aplicar duas demãos de Siloxan 
 

Nota : Não utilizar para pintura de rebocos com elevada textura como por exemplo carapinha, tirolês ou 
semelhantes. 
 
 
 
PORMENORES DE APLICAÇÃO: 
 
 Siloxan pode ser aplicado à pistola convencional com uma diluição de 15 %, à trincha/rolo com uma 
diluição de 5 a 10 % ou à pistola airless com um bico de 0.018”- 0.023” e pressão de 100 bar com uma diluição 
de 10%, todas as diluições devem ser efectuadas com água. 
 Devem ser efectuadas 2-3 demãos com um intervalo de recobrimento de, no mínimo, 4 horas. 
 
 
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. 
 Siloxan destina-se a uso profissional. 
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