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DESCRIÇÃO 
                        
Timimanchas é um primário formulado com uma dispersão 100% acrílica de base aquosa de 

partícula fina. 

Destinado para ser aplicado sobre paredes ou tetos contaminados com manchas de nicotina, fumo 

de lareira ou de incêndios, manchas secas de humidade, etc. 

Estes tipos de manchas têm na sua composição produtos que são solúveis em água, e quando 

pintados com tintas plásticas convencionais, tendem a migrar para a superfície do filme, manchando 

e sujando a pintura recentemente efetuada. 

O Timimanchas possui a capacidade de bloquear a migração destes contaminantes. 

Aplicável sobre rebocos em cimento, liso ou areado, estanhado, gesso cartonado, estuque projetado, 

etc. 
 

PROPRIEDADES 
 

-Bom poder de cobertura e brancura 

-Boa capacidade de penetração 

-Elevada aderência 

-Excelente capacidade de bloqueio 

-Boa aplicabilidade 
 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor 

 

Branco 

Aspeto Mate 

Densidade 1,37 ± 0.02 g/cm3 

Viscosidade 60 - 70 Ku 

Teor sólidos (% em peso) 

COV-Valor limite UE para este produto (cat. A/a) 

30g/l (2010) 

55 % – Valor Teórico 

Este produto contém no máximo 29,9g/l 
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PROCESSO APLICAÇÃO 
 
  

APLICAÇÃO Trincha, rolo ou rolo anti-gota 
  
TEMPO DE SECAGEM 
 
 
LIMPESA DO MATERIAL 
 

4 a 6 horas (função temperatura e humidade) 

Repintura – 24 a 48 horas 

A limpeza do material deve ser feita com água 
imediatamente a seguir à aplicação 

 
 
CONSUMO 
 
 
 
 
 

 

10 a 12/m2/demãos 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DURANTE A APLICAÇÃO 
 
 

Temperatura ambiente ≥ 5 °C 
Humidade relativa ≤ 80 % 
Temperatura do suporte 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho 

 
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o 
produto tem um prazo de validade de 2 anos após a sua data de fabrico. 
 
SEGURANÇA E AMBIENTE 
 

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário 
apropriado. 
Manter fora do alcance das crianças. 
Não deitar os resíduos no esgoto. 
Conservar nas embalagens de origem hermeticamente fechadas e a uma temperatura de 5 a 40 °C. 
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança 
no trabalho. 
Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são 
fundamentais. 
 
 

  

OBSERVAÇÕES  
 

O Timimanchasé fornecido na viscosidade de aplicação, se necessário diluir até um máximo de 5% 
em volume com água. 

Nunca lavar as manchas com água ou outro produto qualquer (detergente, diluente, etc.), só escovar 
ou passar um pano seco. 


