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INFORMAÇÃO GERAL 

Por favor consulte a ficha de produto de Tinta de 

Silicato de componentes KREIDEZEIT. 

 

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA) 

Silicato de potássio e água. 

 

APLICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS 

Aglutinante para tintas de silicato, primários e 

fixadores KREIDEZEIT. Diluível em água, sem 

conservantes, nem solventes orgânicos.  

Quando o produto é usado como primário ou como 

fixador, deve ser diluído com água nas proporções 1:1 

até 1:2 (silicato: água) dependendo da capacidade de 

absorção da superfície. 

 

RENDIMENTO 

A quantidade necessária depende da intensidade de 

absorção da superfície. 

Com uma mistura de 0,1 litro de Silicato Líquido 

KREIDEZEIT e 0,2 litros de água, se consegue 

aproximadamente 1m2. 

 

TAMANHO DOS RECIPIENTES:  

Art. 607.1 0,75l 

Art. 607.2  2,5 l 

Art. 607.3     5 l 

Art. 607.4   10 l 

Consulte a tabela de preços em vigor. 

 

ARMAZENAMENTO 

Se for armazenado num local isento de geada e 

hermeticamente fechado, o produto pode ser 

conservado no mínimo durante 3 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS 

Limpe com água imediatamente após a utilização. 

 

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO 

Não se aplica, não é um produto perigoso. 

 

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA 

Durante o tratamento, proteja os olhos e a pele 

(óculos e luvas de proteção). Em caso de contacto com 

os olhos ou com a pele, lave abundantemente com 

água e se necessário (olhos) consulte um médico. 

Manter fora do alcance das crianças. 

 

 

 

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. 

Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do 

produto (pintura de teste). 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. 
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