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TA004018 PintCor Tinta Standard   

    
 

Características  PintCor Tinta Standard está 
enquadrada na norma ABNT NBR 
15079 como Tinta Standard à base 
de emulsão acrílica, pigmentos, 
cargas, microbicidas, aditivos e 
água. 
Indicado para pinturas sobre 
PintCor Massa Corrida em 
superfícies de fibrocimento e 
alvenaria em geral em áreas 
internas e externas conforme 
especificação da ABNT NBR 
11.702 tipo 4.2.5. Disponível 
também na versão maresia, 
indicada para regiões com 
presença de umidade. 
 
Rendimento: 
Até 300m²/balde/demão. 
 
 
Embalagem: 
Balde plástico de 18 litros. 
 
 
 

Validade: 
Produto válido por 1 ano  a partir 
da data de fabricação desde que 
mantido em local seco e arejado. 
 
 
 

Armazenamento: 
Empilhamento máximo de 2 
unidades. 
Mantenha fora do calor extremo 
(32ºC), congelamento e luz solar 
direta.  

 

1. Aplicação direta sobre massa corrida. 

2. Fácil aplicação. 

3. Alto rendimento. 

  

  

Preparo da Superfície 
De acordo com a norma ABNT NBR 13.245 de 02/95. 
A preparação correta da superfície, é importante 
para se obter uma pintura com acabamento de boa 
qualidade. Portanto, alguns cuidados devem ser 
observados rigorosamente: 
A superfície deve estar firme (coesa), limpa, seca, 
sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo; 
Utilizar lixa de grana adequada para eliminar 
qualquer espécie de brilho; 
Partes mal aderidas ou soltas, devem ser eliminadas, 
raspando ou escovando a superfície; 
Manchas de graxa ou gordura devem ser eliminadas 
através de solução de água e detergente. Em 
seguida, enxaguar e aguardar secagem;  
  

Lavar a superfície mofada com uma solução de 
"água sanitária", na proporção de 1:1 (1 parte de 
água para 1 parte de água sanitária). Em seguida, 
enxaguar e aguardar secagem. 
Corrigir profundas imperfeições do reboco / 
cimentados com argamassa de cimento. 
As imperfeições rasas da superfície devem ser 
corrigidas com a massa corrida (em reboco interno). 
Sobre gesso (seco) lixar a superfície perfeitamente, 
passando pano úmido para retirar partículas soltas.  

Mistura 
Dilua o conteúdo da embalagem em 50% de água 
limpa (9 litros).  
 

Misture com uma espátula limpa em bom estado 
para uso e com um misturador elétrico. 
 

 

 

 

Aplicações com cores intensas poderam surgir variação de tonalidade nas regiões aplicadas.

  

Mistura 

 
 

Misture com uma espátula limpa em bom estado 
 

 

  

Mistura

  

Observações
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Aplicação  Saúde e Segurança 
A aplicação pode ser feita com rolo de lã, pincel, 
trincha ou acabamento de projeção. O acabamento 
pode ser obtido aplicando-se de 1 a 3 demãos. 
 

Secagem ao toque: 30 minutos. Entre demão: 4 
horas. 

 Advertência à saúde: 
Produto a base de agua. Como 
qualquer produto químico, 
manuseie com cuidado. 
Avisos de segurança: 
É recomendado o uso de um 
respirador contra pó, óculos de 
segurança e luvas protetoras. 
Descarte a roupa contaminada 
imediatamente. 
Primeiros socorros: 
CONTATO COM A PELE:  
Lave com água a área afetada com 
cuidado. 
CONTATO COM OS OLHOS:  
Lave imediatamente com água 
corrente durante 10-15 minutos e 
entre em contato com um médico. 
PROBLEMAS RESPIRATóRIOS:  
Leve a pessoa infectada ao ar livre 
e entre em contato com um médico. 
HIGIENE: Lave as mãos 
imediatamente após o uso. Lave a 
roupa antes de usá-la novamente. 
Derramamento: 
Limpe com um material absorvente 
adequado, como por exemplo, um 
pano de algodão. 
Eliminação do produto:  
A eliminação do produto deve ser 
feita de acordo com as leis locais, 
estaduais e federais. 
Advertência: 
MANTENHA O RECIPIENTE 
FECHADO QUANDO NÃO 
ESTIVER EM USO.  
MANTENHA FORA DO ALCANCE 
DE CRINÇAS. 
Consulte folha de segurança. 
 

Importante  
Até duas semanas após a pintura, respingos de 
chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, 
lave toda a superfície com água imediatamente. 
A aplicação dos produtos deve acontecer em 
temperatura entre 10 °C e 35 °C e umidade do ar 
inferior a 90%. 
A remoção de sujeiras e manchas na pintura 
deverá ser feita utilizando água, detergente neutro 
e esponja macia. 
Não submeter à superfície pintada à esforços 
(inclusive respingos de chuva) durante 20 dias, 
período no qual a película da tinta estará em 
processo de cura. 
 

Superfícies de EPS recomendamos consultar o 
fabricante a fim de obter orientações de qual 
produto deverá ser aplicado antes de receber 
PintCor Standard, evitando o desenvolvimento de 
algas para que não ocorra o desplacamento do 
revestimento.. 
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ATENÇÃO 
Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de 
um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser 
instalado de acordo com as especificações e instruções da Sto Brasil. Sto Brasil dispensa toda, e não assume, 
responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus 
produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente 
ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos 
decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de produtos não 
fornecidos pela Sto Brasil. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal 
concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO BRASIL 
RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS , EXPRESSAS E IMPLÍCITAS , EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR 
ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM SEU TERMO DE GARANTIA, QUE ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES DE 
TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações 
e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site www.argamont.com.br. 
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