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Bole�m TécnicoBole�m TécnicoBole�m Técnico
Kit Piscinas

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO: 

Misturar a Tinta com o Catalisador na proporção, em volume, de 3 

(Tinta ): 1 (Catalisador). Após essa mistura aguardar 30 minutos para 

aplicar. A vida ú�l da mistura é de 8 horas, transcorrido esse tempo a 

�nta não poderá ser mais aplicada.

Diluir c/ Thinner PU 473. 

Aplicar diretamente na super�cie a ser pintada, não usar nenhum 

�po de fundo, selador, resina poliéster, ou qualquer espécie de 

preenchimento. DIRETO NO REBOCO.

Em piscina de alvenaria o reboco deve ser forte: traço de no máximo 

4:1, areia : cimento.

Em casos de repintura lixar a super�cie até a perda total do brilho.

Rendimento: até 30m² galão/demão, o rendimento pode variar 

conforme o �po de super�cie e método de aplicação. 

Aplicação: Rolo de lã, pincel de cerdas macias e pistola. 

Secagem toque: 30 minutos

Entre demãos: No máximo de 6 horas.

Final: 12 h 

Diluição: Pintura ou repintura diluir de 10 a 15% com Thinner PU 473. 

Aplicação com pistola diluir 20% com Thinner PU 473. 

Demãos: Uma a duas demãos são recomendadas para a�ngir a 

cobertura adequada. Porém o �po e o estado da super�cie pode 

exigir um número maior de demãos. Homogeneizar bem o produto. 

Limpeza: Limpe as ferramentas com Thinner PU 473. 

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos. 

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 30°C e umidade 

rela�va do ar inferior a 85%. Após a aplicação recomendamos esperar 

um mínimo de 7 dias para encher a piscina.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: 

Qualquer que seja a super�cie a ser pintada, esta deverá estar limpa e 

completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de 

pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. A preparação 

cuidadosa da super�cie a ser pintada é princípio fundamental para 

que a pintura dure por muito tempo. 

CLASSIFICAÇÃO: 

Este produto está classificado conforme 

norma NBR 11702 - Tipo 4.1.1.2

DESCRIÇÃO: 

O KIT PISCINA é um Acabamento Poliuretano 

Brilhante bi-componente. Comercializado em 

forma de KIT: Tinta, Catalisador e Thinner PU. 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Cor: Azul Piscina

Peso Específico: 1,00 - 1,05 g/cm3

Ponto de Fulgor: > 38°C

INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO: 

Resina termoplás�ca hidroxilada, sistema bi-

componente catalisada com isocianato 

a l i fá�co,  p igmentos  orgân icos  e/ou 

inorgânicos, cargas, adi�vos especiais, 

solventes   aromá�cos, ésteres e glicóis.

Prazo de Validade: 36 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade.


