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PINTURA PARA PISCINAS 

CARACTERISTICAS: 

A tinta para piscinas ECOPOOL é um produto ideal para piscinas; contém um elevado 
poder algicida e grande resistência à água e aos produtos químicos utilizados no 
tratamento da mesma.

APLICAÇÕES:

A tinta para piscinas ECOPOOL está recomendada para piscinas cujo suporte seja de 
cimento ou cimento. Não utilizar em piscinas de poliéster

MODO DE EMPREGO:

A tinta para piscinas ECOPOOL é um produto de fácil aplicação. Apresenta-se pronta 
para utilização.

Para uma correcta aplicação é necessário: 

- Limpar bem as paredes e solo das manchas de gordura, impurezas e 
pó. Se existirem restos de cloro ou outro qualquer produto corrosivo 
utilizado na conservação da água, é necessária uma limpeza a fundo com 
ácido clorídrico para a sua eliminação.

- Pode-se aplicar com escova, rolete ou pistola. 

- Não misturar diferentes tipos de pintura. 

- Rever os danos existentes no revestimento.

- Numa primeira aplicação, diluir o produto entre 10 a 20% consoante a
superficie a pintar. Passadas 24 horas, aplicar uma segunda mão com a 
pintura diluida entre 5 a 10%. Deixar passar umas 72 horas.

- Não pintar exposto ao sol ou no orvalho. 

- Aconselha-se não encher  a piscina até que tenha passado uma semana da sua 
aplicação.



APRESENTAÇÃO

A tinta de piscina ECOPOOL administra-se em recipientes de 4 e 15L. Cor Azul e 
Branca.

ARMAZENAMENTO

Conserva-se em ótima estado até um ano no recipiente original e fechado. 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS: 

A tinta de piscina ECOPOOL é um produto formulado à base de resinas especiais em 
solução com distintos dissolventes e em combinação com pigmentos de alta qualidade 
que a conferem as seguintes propriedades: 

-CONTEÚDO SÓLIDO 50% + 1 

-VISCOSIDADE (a 20ºC) 100 Sg. 

-DUREZA  85 Sg. 

-RENDIMENTO  5-8 m2/kg 

-TEMPO DE SECAGEM APROX. 30 min. 

-RESISTÊNCIA A U.V. Optima. 

-XENOTEST  400 horas. 

-ASPETO FINAL DA PELICULA  Satinado. 

-PODER TINGIMENTO              Elevado. 

-IMPERMEABILIDADE          Alta. 

-LAVABILIDADE            Muito boa. 

-DISSOLUÇÃO         Dissolvente. 

-NOCIVO POR INFLAMAÇÃO. 

-INFLAMÁVEL. 
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