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APLICAÇÃO 
Pintura de tectos e paredes interiores, com 
capacidade de difusão, para todos os fundos 
absorventes. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Tinta com excelente cobertura, ecológica, que 
apresenta uma boa capacidade de revestimento. A 
tinta de barro forma uma superfície mate resistente ao 
desgaste, e é respirável e reguladora da humidade. 
 
COMPOSIÇÃO 
Barro ou argila de alta qualidade, mármore moído, 
celulose e goma vegetal.  
Cores e Embalagem 
Branco nobre, branco natural, creme, canela, sahara: 
embalagens de 1 kg, 5 kg e 10 kg; ocre, laranja, 
vermelho, antracite: embalagens de 1 kg e 5 kg. 
 
MATIZAÇÃO 
Todas as cores da CONLINO podem ser misturadas 
umas com as outras. Existe também a possibilidade 
de matizar a tinta de barro com pigmentos (até 8% de 
adição). Neste caso, misturar os pigmentos 
directamente na água de preparação sem formar 
grumos, antes de misturar na tinta, ou para a afinação 
da tinta, formar uma pasta com um pouco de água e 
adicionar à tinta pronta 
 
RENDIMENTO 
Conforme a capacidade de absorção do fundo, 70g -
100g tinta em pó/m2. 
 
PREPARAÇÃO 
Em primeiro lugar, enche-se um recipiente limpo com 
água limpa. Adicionar o pó seco pouco a pouco, 
mexendo constantemente. A mistura deve ser bem 
agitada no mínimo durante 2 minutos (misturadora), 
até se obter uma consistência homogénea. Após a 
estabilização durante aprox. 30 minutos agitar 
novamente e a tinta fica pronta. Se a consistência se 
apresentar demasiado compacta, pode ainda ser 
adicionada água. Durante a preparação, ir agitando 
sempre, para evitar um depósito de mármore moído. 
 
QUANTIDADE DE ÁGUA NECESSÁRIA 
Na preparação com rolo: cerca de 1000 ml - 1200 ml 
por kg de tinta em pó. 
Na preparação com pincel: cerca de 1100 ml -1300 ml 
por kg de tinta em pó.  
Na preparação com pulverizador, a quantidade de 
água deve ser determinada no local. A quantidade de 
água necessária para as diferentes cores é variável. 
 
 
 

 
 
FUNDO 
A tinta de barro CONLINO pode ser aplicada em todos 
os fundos resistentes. O fundo deve estar seco, limpo, 
firme e com capacidade de absorção suficiente. Os 
materiais aderentes e poeiras devem ser removidos 
previamente. As pinturas antigas não aderentes ou 
papéis de parede devem ser removidos. A aplicação 
de primário em fundos com alta capacidade de 
absorção ou com absorção diferente é efectuada com 
tinta de barro diluída. 
 
TRATAMENTO 
A tinta de barro é aplicada em finas camadas 
uniformes e bem espalhada em todas as direcções. 
Com uma demão de tinta com o pincel de verniz, 
obtém-se uma estrutura pincelada. Uma estrutura fina 
e uniforme é obtida com a aplicação com rolo ou o 
pulverizador. O efeito da cor resulta da consistência 
da tinta, das demãos de tinta e da estrutura do fundo. 
Deve-se utilizar apenas embalagens com o mesmo 
número de lote para superfícies interligadas. 
 
TEMPOS DE SECAGEM 
Conforme a temperatura ambiente e a humidade do 
ar, a pintura pode ser revestida após 8 – 12 horas e 
após aprox. 3 dias fica completamente seca. 
 
DURAÇÃO DO TRATAMENTO 
Depois de misturada a tinta de barro deve ser utilizada 
nas próximas 24 horas e no máximo em 48horas. 
 
LIMPEZA 
Limpar as ferramentas com água imediatamente após 
a utilização. 
 
ARMAZENAGEM 
Se for armazenada num local seco e fresco, pode ser 
conservada durante 2 anos, no mínimo. 
 
INDICAÇÕES DE SEGURAÇÃO/ELIMINAÇÃO 
Em caso de contacto com os olhos, lavar com água 
em abundância. Os restos de tinta podem ser 
depositados compostados ou secos nos despojos de 
construção ou no lixo doméstico. 
 
As presentes informações foram dadas de acordo com as 
nossas mais recentes experiências. Devido aos métodos de 
utilização e factores ambientais influentes, tal como a 
composição distinta dos materiais, exclui-se a obrigatoriedade 
pela validade geral das recomendações particulares. Antes da 
utilização, a aptidão do produto para o fim específico deve ser 
testada (camada de teste). Em caso de revisão ou alteração 
do produto, os textos perdem a sua validade. 
 


