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Descrição: Hempatex Traffic 56770 é uma tinta acrílica de alta espessura. 

Uso recomendado: Sinalização horizontal em estradas, ruas, estacionamentos, etc. sobre asfalto, cimento e 
betão. 

Características técnicas: - Boa aderência sobre asfalto, cimento e betão. 
- Secagem rápida. 
- Não dá origem a repasses de cor. 
- Revestimento duro e resistente ao desgaste e impacto. 
- Resistente à intempérie: chuva, luz solar e contaminantes atmosféricos 

  

Certificados/aprovações: Muito boa visibilidade sob a luz diurna para peões e condutores, avaliada relativamente ao 
desgaste resultante do tráfego. Ensaios realizados de acordo com UNE-EN 13197:2012 + A1: 
2014. 

  

Constantes físicas:  

 

Nºs de Cor /Cores: 
Acabamento: 
Volume de sólidos, %: 
Rendimento teórico: 
Ponto de inflamação: 
Massa volúmica: 
Secagem ao tacto: 
Teor de COV: 
 

10000 / Branco e 20300 / Amarelo 
Fosco 
48 ± 2 
23 m lineares/litro para faixas de 10 cm de largura com 200 µm de espessura de filme seco 
4°C 
1,5 kg/litro de acordo com a cor 
30 minutos a 20ºC com boa ventilação 
438 g/litro 
 
Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo 
Hempel. 

Pormenores de aplicação: 

 

Método de aplicação: 
Diluente (vol. max.): 
Limpeza das ferramentas: 
Espessura seca de filme indicadas: 
Intervalo de recobrimento minímo: 
Intervalo de recobrimento máximo: 
Pistola airless: 

Pistola airless              Pistola convencional               Trincha 
Diluente 08080 (5%)    Diluente 08080 (15%)             Diluente 08080 (5%) 
Hempel’s Thinner 08080 
200 micron por demão 
Quando seco 
Não tem 
Bico: 0.023”-0.027”   Pressão no bico: 150 atm 

Segurança: As embalagens são fornecidas com os respetivos rótulos de segurança e as recomendações 
neles contidas deverão ser lidas e observadas. Seguir a regulamentação local ou nacional 
relativa a segurança. Não ingerir, e evitar a inalação de vapores de solventes e de outros 
componentes da tinta, bem como o contacto com a pele e os olhos. Devem sempre ser 
tomadas precauções contra o risco de incêndio ou explosão, bem como com a proteção do 
ambiente. Aplicar, unicamente em locais bem ventilados. 
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Preparação de superfície: Substratos novos: 
Betão 
- Deverá estar completamente curado (28 dias no mínimo) e seco 
- Remova a leitada de cimento e eflorescências com limpeza por via húmida com jato 

abrasivo ou com lavagem a alta pressão (200 kg/cm² aprox.). 
- Se foi usado abrasivo, lavar com água doce para eliminação de resíduos. 
- Deixar secar completamente e aspirar o pó. 
- Verificar que a superfície está seca antes da aplicação da tinta, especialmente se os 

trabalhos de pintura se realizarem logo de manhã. 
- Aplicar o Hempatex Traffic 56770 em faixas nas áreas específicas. 
 
Asfalto e cimento 
- Remover pó, sujidade e material solto. 
- Verificar que a superfície está seca antes da aplicação da tinta, especialmente se os 

trabalhos de pintura se realizarem logo de manhã. 
- Aplicar o Hempatex Traffic 56770 em faixas nas áreas específicas. 
 
Manutenção 
- Remover óleo, gordura e sujidade com Hempel’s Navi Wash 99330* (ver informação 

técnica e observações). 
- Remover os restos de Hempel’s Navi Wash 99330 e outros contaminantes por lavagem 

com água doce à pressão. 
- Deixar secar. 
- Eliminar poeira e tinta mal aderente. 
- Verificar que a superfície está seca antes da aplicação da tinta, especialmente se os 

trabalhos de pintura se realizarem logo de manhã. 
- Aplicar o Hempatex Traffic 56770 em faixas nas áreas específicas. 

Condições de aplicação: As habituais para uma boa pintura. 

Observações: *É possível que o Hempel’s Navi Wash 99330 produza repasse sobre o pavimento asfáltico 
devido aos solventes orgânicos. Neste caso é aconselhável o uso de um detergente isento de 
solventes. 
Quando houver a necessidade de adição de micro-esferas de vidro, estas podem ser 
incorporadas à tinta antes da aplicação ou podem ser espalhadas pela superfície de tinta 
recentemente aplicada. Neste último caso a refletância obtida é maior.  

 Usar apenas quando a aplicação e cura podem ocorrer a temperaturas acima dos 10ºC. A 
temperatura da tinta e do substrato deverão estar acima deste limite. 

 Humidade relativa alta, condensação ou salpicos de água na superfície antes da cura, podem 
originar carbonatação (brancura). Este efeito é apenas estético e não altera as propriedades 
do produto. 

Note: Hempatex Traffic 56770 Destinado exclusivamente ao uso profissional. 
 

 
EMISSÃO: 

 
Hempel A/S                                                                                                         5677010000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta informação técnica anula as previamente emitidas. Para definição e âmbito, consultar as “Notas Explicativas” das informações técnicas de produtos em hempel.com. 
Os dados, especificações, diretivas e recomendações apresentadas representam apenas o resultado de testes ou experiência obtida em condições bem definidas e 
controladas. O seu rigor, complementaridade e adequabilidade a quaisquer outras condições de utilização dos produtos são da exclusiva responsabilidade do Comprador 
e/ou Utilizador. A forma de entrega dos produtos e a assistência técnica estão definidas nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, 
salvo se diferentemente acordadas pelo Vendedor, por escrito. O Produtor e Vendedor não terá que assumir, e não assumirá, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a 
qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência, exceto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos diretos 
ou indiretos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendados acima, no verso ou de qualquer outro modo. 
Estes dados podem ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio, e perdem efeito cinco anos após a data de emissão. 

 


