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1.EMBALAGEM

2.INDICAÇÃO
A tinta em pó LIGA TEX é ideal para superfícies porosas de reboco, concreto e tijolo,
uso interno e externo.

3.ESPECIFICAÇÃO
A Tinta em Pó Colorida é formulada com aditivo químico que garantem super aderência,
super flexibilidade e resistência mecânica, além de ser uma massa leve e possui ótimo
rendimento, além de garantir a proteção do ambiente pois é fungicida, germicida, antimofo e lavável.

4.INSTRUÇÕES PARA A APLICAÇÃO
4.1.PREPARAÇÃO DA BASE
A base deve estar plana sem desvio de prumo, curada no mínimo 14 dias;
Impermeabilize bases com umidade ou em contato direto com o solo;
Utilize impermeabilizante Veda Liga LIGA TEX;
A superfície deve estar firme seca e isenta de mofo, poeira, partículas soltas, manchas de
ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos, gordura, graxa ou sabão;
Para superfície com mofo, lave com uma solução de água sanitária na proporção de 1:1,
escove, enxágue e espere secar;
O cal para pintura LIGA TEX não deve ser aplicado sobre látex, tinta PVA, acrílica, massa
corrida plástica ou qualquer superfície impermeável.
Não utilizar o produto sobre superfícies que não estejam totalmente secas;
Proteja peças de alumínio e metais não tratadas, pois podem manchar em contato com o
produto;
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4.2.PREPARO
Utilize um recipiente estanque e limpo;
Para cada 3kg de Tinta em Pó LIGA TEX, adicione 6 litros de água potável.
Quando aplicada duas demãos ou mais, na primeira demão a diluição do produto poderá
ser realizada na proporção de 3kg do produto para 9 litros de água potável.
Não adicione nenhum outro produto à mistura, somente água potável.
4.3.APLICAÇÃO
Para aplicação da Tinta em Pó LIGA TEX, utilize trincha ou broxa. Entre demãos mantenha
um intervalo de no mínimo 1 hora. Proteja a área contra umidade durante 48 horas após a
aplicação.

5.RENDIMENTO
De 21 a 30 m² Poderá variar de acordo com a porosidade da superfície e diluição do produto
no preparo.

7.COMPOSIÇÃO
Óxido de cálcio, cargas minerais, aditivos químicos e pigmentos.

10.CUIDADOS
Utilize equipamento de segurança, óculos e luvas de borracha;
Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos;
Em contato com a pele lave em água corrente;
Em contato com os olhos lave imediatamente com água corrente e procure auxílio
médico;
Se ingerido procure imediatamente auxílio médico.
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6.IMPORTANTE
O produto preserva suas características desde que sejam seguidas as instruções de
armazenamento. O perfeito desempenho do produto dependerá também de fatores
alheios ao controle da LIGA TEX, tais como: preparo da superfície, condições climáticas
e técnicas de aplicação. A LIGA TEX reserva-se o direito de dispensar qualquer garantia
sobre o produto quando as instruções fornecidas não forem seguidas corretamente.

11.EMBALAGEM
Produto fornecido em fardos com 06 unidade de 3kg cada. Disponível em 6 cores, visite nosso
site e descubra http://www.ligatexargamassas.com.br/produtos/26-tinta-em-po-colorido

12.ESTOCAGEM
Mantenha em local seco e arejado, na embalagem original fechada com empilhamento
máximo de 1,5 m de altura.

13.VALIDADE
24 meses a partir da data de fabricação, mantendo o produto na embalagem original,
fechada e respeitando as condições de estocagem.
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