Como usar pigmentos para matizar tintas e argamassas
Trabalhar com pigmentos é tão fácil como trabalhar com corantes líquidos.
Os pigmentos misturam-se simplesmente com água antes de se juntar à tinta ou à
argamassa.
O guia “passo a passo” vai ajudá-lo a trabalhar com pigmentos.
Utilizamos pigmentos porque:
- podem ser usados para diversos fins;
- podem ser armazenados por tempo ilimitado;
- não têm conservantes nem aditivos;
- são resistentes à alcalinidade;
- são pigmentos minerais autênticos e tem uma estética inconfundível.
O motivo pelo qual usamos pigmentos minerais em vez de usar corantes líquidos é devido ao
facto dos corantes líquidos terem incorporado neles conservantes e aditivos, o que é contra
a nossa filosofia de usar produtos naturais.

Antes de adicionar os pigmentos à tinta ou à argamassa é necessário misturá-los com a
quantidade de água correspondente.

Para o seguinte exemplo usamos uma mistura de dois pigmentos na proporção de 1:1, uma
parte de Verde Espinela com uma parte de Negro Óxido de Ferro. Obtemos assim a
intensidade B.

Pese os pigmentos.

Junte os pigmentos com água.
Necessitamos aproximadamente metade
da água (litros), em relação à quantidade
de pigmento (quilos). Por exemplo 500 ml
de água para 1 kg de pigmento.

Misture bem os pigmentos até ter uma
consistência uniforme.

Ao misturar os pigmentos tenha especial
cuidado para que o fundo do recipiente
fique bem misturado. Pode ser usado uma
pequena misturadora ou uma simples
espátula.

Junte a mistura à tinta ou à argamassa.

De seguida use a misturadora para
misturar os pigmentos com a tinta ou com
a argamassa até a mistura se tornar
homogénea.

Aplique a tinta ou a argamassa e deixe
secar.

Depois da tinta ou da argamassa estar
seca, a cor fica mais clara. Na imagem
pode ver uma amostra duma tinta da
mesma cor no momento da sua aplicação
(esquerda) e ao lado uma já seca (direita).

As presentes informações foram reunidas com base na nossa experiência e conhecimentos.
Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas
características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações
legais relativamente às recomendações individuais. A validade do texto termina com revisões
ou modificações do produto. As informações atualizadas sobre o produto podem ser obtidas
diretamente em www.embarro.com ou pode entrar em contacto connosco diretamente
através do nosso e-mail info@embarro.com .

