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INFORMAÇÃO GERAL 

A Tinta de Barro KREIDEZEIT (tinta à base de argila) é 

uma tinta de uso fácil, com uma textura fina e com uma 

excelente cobertura para paredes em interior. A argila 

branca natural e as areias de mármore com cores 

ligeiras criam a estética familiar de uma verdadeira 

argila. Pode alcançar-se um amplo espetro de 

tonalidades matizando a Tinta de Barro KREIDEZEIT 

com os pigmentos de KREIDEZEIT, as tonalidades 

combinam entre si numa perfeita harmonia. A Tinta de 

Barro KREIDEZEIT contém caseína vegetal (proteína 

vegetal) e argila branca como agentes aglutinantes. A 

combinação destes agentes oferece uma alta 

durabilidade das capas com uma superfície mate e 

suave. 

 

APLICAÇÃO 

Indicada para interiores sobre rebocos minerais sólidos. 

Também está apta para ser usada encima de tintas 

plásticas que permitam alguma absorção, neste caso 

recomendamos realizar uma prova antes de pintar. As 

superfícies não indicadas são as tintas aglutinantes e 

tintas de cal, tintas de óleo, tintas de látex, metal, 

superfícies com resíduos de cola para papéis pintados, 

tal como todas as superfícies lisas e não absorventes. 

Para áreas húmidas recomendamos Tinta de Cal 

KREIDEZEIT (Art. 1.888).  

 

PROPRIEDADES 

-Pó para preparação com água. 

-Com textura de reboco ligeiramente áspera. 

-Inodora. 

-Anti estática. 

-Fácil de aplicar e estruturar. 

- Altamente transpirável. 

-Boa capacidade de cobertura, tonalidade mate. 

-Possibilidade de camadas sobrepostas. 

-Não contém anti degradantes. 

- Não contém aglutinantes de resinas sintéticas. 

 

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA) 

Argila branca, pó de mármore, fibras de celulose, 

caseína vegetal, soda, metilcelulose, pigmentos 

minerais. 

 

 

FERRAMENTAS ADEQUADAS 

Rolos e trinchas. Pode ser aplicada com pistola de 

pintura. Da gama de produtos da KREIDEZEIT 

recomenda-se: Escova para Fachadas (Art. P 6080). 

 

PREPARAÇÃO 

A superfície deve ser absorvente, estar limpa, firme, 

seca, sem gorduras e substâncias penetrantes e 

colorantes. 

- As manchas na superfície (como por exemplo: 

nicotina, água, etc.) devem ser tapadas com Isolante 

Anti Manchas KREIDEZEIT (Art. 234). 

- Limpar as superfícies minerais com bolor com 5% de 

solução de soda (Art. 992). 

 

PREPARAÇÃO DA TINTA DE BARRO 

Junte a tinta em pó à quantidade indicada de água fria 

e limpa até deixar de fazer grumos. Use para misturar 

um berbequim misturador. Deixe repousar, no 

mínimo, durante 30 minutos. Antes de usar, volte a 

misturar bem. Não utilize Tinta de Barro KREIDEZEIT 

com diferentes números de lote na mesma parede. 

Misture os diferentes lotes antes de os aplicar. 

Consulte o número do lote em cada pacote. A tinta 

depois de misturada deve ser utilizada em 24h ou no 

máximo em 48h. 

 

QUANTIDADE DE ÁGUA NECESSÁRIA 

1l de água/kg de pó. (1 kg de tinta em pó proporciona, 

no mínimo, 1,5 l de tinta líquida). 

 

DILUIÇÃO 

Ajuste a mistura de tinta/água à superfície a tratar. 

Para se obter uma boa consistência em função do 

material a ser pintado, poderá ser necessário aumentar 

a quantidade de água. 

 

PRIMEIRA CAMADA PRIMÁRIO 

Todas as superfícies absorventes, sem tratamento 

prévio, têm que receber pré-tratamento com Primário 

de Caseína KREIDEZEIT (Art. 145). Pré-tratar as 

subsuperfícies compostas e as ranhuras muito 

absorventes nas paredes. Após a secagem, aplicar o 

primário em toda a superfície.  
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UTILIZAÇÃO 

Temperatura mínima de utilização: 8 ºC. Mexa a tinta 

de vez em quando durante a sua utilização. Depois de 

misturada, a Tinta de Barro KREIDEZEIT deve ser 

utilizada em 24 h ou no máximo em 48h. Durante a 

aplicação, a Tinta de Barro KREIDEZEIT é transparente, 

somente depois de totalmente seca é efetivo o seu 

pleno poder de cobertura. 

1.Com trincha: aplique a tinta com uma escova para 

fachadas de uma forma uniforme, cruzada e se desejar 

texturada. 

2.Com rolo: aplique primeiro a tinta de forma 

homogênea e cruzada e em seguida, passe o rolo 

numa única direção sem utilizar mais tinta. 

 

MATIZAÇÃO 

A Tinta de Barro KREIDEZEIT pode ser matizada com 

todos os pigmentos minerais de KREIDEZEIT (no 

máximo 100g de pigmento/ kg de tinta em pó). 

Através do suplemento de 10% de branco titânio 

consegue-se obter o tom de cor RAL 9010 (branco 

neve). Antes de preparar a tinta de barro, misture os 

pigmentos, sem grumos, diretamente com a água ou, 

para matizar tintas já preparadas, misture com um 

pouco de água e junte à tinta preparada. Para a 

matização veja a paleta de cores universal da 

KREIDEZEIT “Tintas para paredes e rebocos” 

disponíveis no site www.embarro.com . 

 

RENDIMENTO 

O rendimento da tinta refere-se a uma camada. Com 

trincha ou rolo: cerca de 125g de tinta em pó por 

camada, em bases lisas. As quantidades de consumo 

exatas devem ser determinadas no local. 

 

TEMPO DE SECAGEM 

Retocável após cerca de 8 h e completamente seco 

após cerca de 24 h, a 20ºC e com 65% de humidade 

relativa do ar. 

 

ARMAZENAMENTO 

Quando armazenada em ambiente seco, a tinta em pó 

é no mínimo conservável durante 1 ano. 

 

 

 

TAMANHO DOS RECIPIENTES 

Art. 2401.1 – 2 kg – até 16 m2 

Art. 2401.3 – 7,5 kg – até 60 m2 

Art. 2401.6 – 20 kg – até 160 m2 

Consulte os preços na tabela em vigor 

 

ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS 

Não elimine os resíduos do produto através da 

canalização. Os resíduos do produto podem, uma vez 

secos ser depositados no lixo doméstico. Os 

recipientes sem resíduos podem ser colocados no 

ecoponto. 

 

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS 

Após a utilização limpe logo com água ou solução 

morna de Sabão de Marselha KREIDEZEIT (Art. 220). 

 

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO 

Não aplicável, não é um produto perigoso. 

 

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA 

Durante a aplicação, a Tinta de Barro KREIDEZEIT 

liberta um cheiro típico que, em ambientes secos, 

desaparece após poucos dias. Até mesmo as tintas 

baseadas em matérias-primas naturais devem ser 

armazenadas fora do alcance das crianças. Ter atenção 

a eventuais alergias a substâncias naturais.  

 

 

 

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 . 

 

http://www.embarro.com/

