
DESIGNERS GUILD - FICHA TÉCNICA (PT) 

PERFECT MATT EMULSION 
 

Geral Uma emulsão mate acrílica à base de água de alta qualidade para uso interior. 

Código do Produto  
Produto 

Perfect Eggshell  

Código do Produto 

TBC  

Brilho  

2%  

Dados Técnicos  

Esta é uma tinta acrílica à base de água para uso interno. 

Este produto não é adequado para madeira. 

(Exceto móveis decorativos pintados, aplique cera em cima da emulsão). 

A velocidade de secagem do produto permite que duas demãos sejam aplicadas em um dia. 
O produto é de baixo odor e ambientalmente amigável. 

Tem excelentes propriedades de cobertura. 

É lavável. 

VOC  Baixo VOC. Esta tinta contém no máximo 40gms/l VOC. EU limite para este produto (Cat A/i): 
130g/l. 

Aplicação  

Mexa bem antes de usar. 

Não use em temperaturas extremas. Use entre 8°C e 30°C. 

Certifique-se de que a superfície a ser pintada esteja limpa, seca e sem graxa. Remova 
qualquer material solto ou em pó. Esfregue as superfícies brilhantes com papel abrasivo fino 
à prova d'água e enxágue bem para fornecer uma chave. 

Este produto é formulado para aplicação com pincel ou rolo. 

Tempo de seca  
Toque seco: 1 a 2 horas. 

Tempo de dar a 2ªcamada: 3 a 4 horas. 

Cobertura A cobertura deve ter uma média de 15m2 por litro numa superfície já selada. 

Diluir 
Em superfícies porosas (por exemplo, gesso descoberto), dilua a primeira demão com até 
30% de água. Em superfícies ligeiramente porosas, dilua a primeira camada com até 15% de 
água. 

Lavagem do 
equipamento  

Lave as escovas/rolos imediatamente após o uso, em água morna contendo um pouco de 
detergente. 

Embalagem Este produto está disponível em latas de 125ml, 1 litro, 2,5 litros e 5 litros. 

Armazenamento 

Este produto deve ser protegido do gelo.  

Armazenar a temperatura acima de 5°C. 

Use dentro de 12 meses. 

Saúde e Segurança  Consulte o Mylands MSDS antes de usar. 
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