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Características  Pintcor Gesso é uma tinta 
especialmente desenvolvida para 
aplicação diretamente sobre o 
gesso, sem a necessidade de uso 
do fundo, pois a tinta não amarela 
com o tempo e fixa o pó solto 
especifico do gesso, de forma que 
a superfície não sofra 
descascamento.  
Pintcor Gesso tem boa cobertura, 
rendimento e fácil retoque. Possui 
acabamento fosco e está 
disponível na cor branca, mas é 
possível obter outras cores suaves 
fazendo misturas com corante a 
base de água. Produto composto 
por resina acrílica modificada, 
pigmentos ativos inertes, 
surfactantes, coalescentes, 
espessantes, biocidas não 
metálicos, aditivos e água. 
 
 
Rendimento: 
De 150 á 200 m²/balde18lts/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 gesso ou massa corrida, sem selador.  

2. Fixa o pó solto do gesso. 

3. Não amarela com o tempo. 

  

  

Preparo da Superfície 
Superfícies em bom estado, com ou sem pintura: lixe 
e elimine o pó. 
Superfície com umidade: antes de pintar, identifique 
e resolva o que está causando o problema. 
Imperfeições acentuadas na superfície: Lixe e 
elimine o pó, corrija com argamassa de gesso, ou 
massa corrida, se for utilizar massa corrida ou massa 
acrílica, aplique antes uma demão de Pintor Gesso 
para selar. 
 

Superfície com mofo: Misture água e água sanitária 
em partes iguais e lave bem a área. Espere 6 horas 
e enxágüe com bastante água, aguarde a secagem 
e pinte. 
Superfície com gordura: Misture água com 
detergente neutro e lave, depois enxágüe com 
água. 
 

Mistura 
Para a primeira demão, adicione 40% de água 
potável (7,2 litros) e 1 parte de tinta. Para as demais 
demãos dilua 20% (3,6 litros) de água potável e 1 
parte de tinta. 
 

Misture com uma espátula limpa em bom estado 
para uso e com um misturador elétrico. 
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PintCor Gesso 
Aplicação  Saúde e Segurança 
A aplicação pode ser feita com rolo de lã de pelo 
baixo ou trinchas de cerdas macias. Aplique 2 
demãos para garantir um excelente trabalho. 
Dependendo do tipo e estado da parede, poderá 
ocorrer a necessidade mais demãos. 

Secagem ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 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  
Na preparação das superfícies, partes soltas ou 
mal aderidas devem ser eliminadas, raspando, 
lixando ou escovando a superfície. 
Partes mofadas devem ser eliminadas, lavando a 
superfície com água sanitária. Em seguida, 
enxaguar e aguardar a secagem. 
Imperfeições profundas do reboco/cimentado 
devem ser corrigidas com argamassa de cimento e 
aguardar 28 dias. Reboco novo aguardar a 
secagem e cura (28 dias no mínimo). 
Concreto novo e reboco fraco (baixa coesão) após 
aguardar secagem e cura, superfícies altamente 
absorventes (gesso, fibrocimento e tijolo), 
superfícies caiadas e superfícies com partículas 
soltas ou mal aderidas, raspar e/ ou escovar a 
superfície eliminando as partes soltas. As 
imperfeições rasas da superfície devem ser 
corrigidas com Pintcor Massa Corrida (reboco 
interno). 
Repintura: Eliminar qualquer espécie de brilho, 
usando lixa de grana 360/400 e eliminar o pó. É 
característica de alguns produtos apresentar ligeiro 
manchamento (cores escuras) quando expostas ao 
contato com água ( sereno ou chuvas leves ), essas 
ocorrências geralmente aparecem no período de 
cura do filme da tinta. Para a solução do problema, 
recomendamos lavar toda a superfície com água 
tão logo tenho ocorrido o manchamento. Produto 
não inflamável. 
Embalagem sujeita a deformação se houver 
empilhamento excessivo. 
Em caso de princípio de incêndio usar extintores de  
gás carbônico ou pó químico seco. 
 

As águas residuais de controle de fogo e as águas 
de diluição podem causar poluição, e devem ser 
tratadas antes de descartadas. 
Quando expostas ao calor intenso, qualquer 
embalagem fechada pode explodir devido á 
pressão interna ou deformar.  
Em caso de derramamento ou vazamento, 
absorver com material apropriado (serragem, areia 
ou argila ). 
A embalagem vazia, restos de produto e demais 
resíduos devem ser descartados conforme 
legislação local. 
Não permitir escoamento para córregos, rios ou 
esgotos. 
Misturar bem o produto antes e durante a 
aplicação; 
Eliminar completamente o pó resultante do 
lixamento, antes da aplicação do produto; 
Evitar aplicar em dias chuvosos, sobre superfície 
quente ou com corrente de ar intensa, ou com 
umidade relativa do ar superior a 85%; 
Aplicar o produto por igual evitando repasses 
excessivos; 
Nunca interromper a aplicação no meio da 
superfície; 
Evitar retoques isolados após a secagem do 
produto. 
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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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