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INFORMAÇÃO GERAL 

A Tinta de Cola KREIDEZEIT é uma tinta para interiores 

de cor branca. Até aos anos 60 a tinta de cola era a 

mais utilizada para interiores, mas apesar de todas as 

suas vantagens, foi desaparecendo do mercado, 

devido à disseminação das tintas plásticas de emulsão 

prontas a aplicar. Nas antigas tintas de cola eram 

utilizados como aglutinantes ossos, amido e cola de 

couro. A Tinta de Cola KREIDEZEIT contém 

metilcelulose como aglutinante, esta não contém 

conservantes nem agentes anti-espuma sendo, por 

isso, especialmente indicada para pessoas alérgicas. A 

Tinta de Cola KREIDEZEIT possui uma alta capacidade 

de difusão, tendo naturalmente, efeitos positivos no 

ambiente térmico interior. 

 

CARACTERÍSTICAS 

A Tinta de Cola KREIDEZEIT é recomendada para 

paredes e tetos no interior e pode ser utilizada em 

qualquer superfície que seja absorvente como 

madeira, gesso, papel pintado, etc… Para uma maior 

segurança recomendamos que faça uma pintura de 

teste para conhecer a compatibilidade com a pinta 

que irá cobrir. Não é indicada para superfícies 

cobertas com tintas de óleo, revestimentos de 

matéria plástica, superfícies não absorventes e 

superfícies permanentemente húmidas. Para áreas 

húmidas, recomendamos Tinta de Cal KREIDEZEIT 

(Art. 1.888). O modo de aplicação pode ser com rolo, 

pincel ou pistola. A Tinta de Cola KREIDEZEIT é 

recomendada para pessoas com alergias e 

classificada como “Muito Boa” pela revista alemã 

Öko-Test. É uma tinta inodora e à prova de 

manchas, embora não seja lavável. É de fácil 

aplicação graças à sua capacidade de dispersão e 

possui um grande poder de cobertura. Também 

pode ser matizada com os pigmentos minerais de 

KREIDEZEIT. O agente aderente é a metilcelulose, 

uma substância livre de conservantes e outros 

aditivos, o que a torna especialmente recomendável 

para pessoas alérgicas. Além disso, a Tinta de Cola 

KREIDEZEIT proporciona um clima agradável às 

habitações. 

PROPRIEDADES 

- Pó a misturar com água. 

- Fácil de aplicar. 

- Grande poder de cobertura. 

- Cor: Branco. 

 

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA) 

Giz, pó de mármore , caulino e metilcelulose. 

 

APLICAÇÃO 

A superfície deve estar seca, limpa e livre de pó ou 

gordura. Elimine da superfície todos os resíduos que 

possam existir. A proporção para a mistura da tinta é de 

900ml de água por cada kg de tinta, mas pode-se 

modificar dependendo do tipo de superfície a pintar e 

das ferramentas a utilizar. Necessitará da tinta mais 

líquida se utilizar um pincel. Adicione um pouco de 

água à tinta e misture com uma batedeira eléctrica. 

Espere 20 minutos e acabe de adicionar a água 

necessária para a mistura. Depois de fazer a mistura, 

deixe repousar a tinta durante uma hora e volte a bater 

antes de começar a pintar. Para um melhor resultado 

recomendamos que faça a mistura um dia antes de ser 

aplicada e cobri-la com uma película plástica. A tinta é 

transparente durante a sua aplicação e à medida que 

vai secando vai ficando branca. Pode aplicar uma 

segunda demão passadas 8 horas depois da primeira 

aplicação. Após 24horas a tinta estará totalmente seca. 

A tinta misturada com água pode ser usada durante 2 

ou 3 dias. A Tinta de Cola KREIDEZEIT não pode ser 

coberta com a Tinta de Caseína KREIDEZEIT ou tintas 

plásticas, só com o mesmo tipo de tinta de cola.  

 

RENDIMENTO 

O rendimento da Tinta de Cola KREIDEZEIT é de 

aproximadamente 125 g de tinta em pó/ m2/demão, 

em superficies lisas com poder de absorção normal. Os 

valores de consumo exatos devem se determinados no 

local. 

Nota: Utilize a tinta no prazo máximo de 3 dias após a 

sua preparação. Caso tenha passado um tempo maior 

desde o último uso, será necessário voltar a bater a 

tinta.  
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ARMAZENAGEM 

Quando armazenada em local fresco, seco e a 

temperaturas acima dos 0ºC, a tinta pode ser 

conservada, no mínimo, durante 2 anos. 

 

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS 

Limpar logo após a utilização com água ou solução 

de sabão. 

 

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS 

Não eliminar os resíduos do produto através da 

canalização. Os resíduos de produto, quando secos, 

podem ser depositados no lixo doméstico. Os 

recipientes que não apresentem resíduos de produto 

podem ser colocados no ecoponto. 

 

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO 

Não se aplica, não é um produto perigoso. 

 

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA 

Até mesmo as tintas à base de substâncias naturais 

devem ser armazenadas fora do alcance das crianças. 

Durante a aplicação, a Tinta de Cola KREIDEZEIT liberta 

um odor típico que, em ambientes secos, desaparece 

depois de alguns dias. Ter atenção a possíveis alergias 

a produtos 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 . 
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