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RESINA ACRÍLICA EFEITO DIAMANTE  

 

Descrição: Resina Acrílic Efeito Diamante é um produto desenvolvido para criar efeito brilhante, hidro-repelente e 
anti mofo em ambientes internos e externos. Tem como características alta resistência, alto rendimento e fácil 
aplicação.  
Além do mais, o produto permite a pigmentação no sistema Selfftex (verificar as cores disponíveis) que proporciona 
efeitos de manchamento e envelhecimento sobre todos os tipos de revestimentos. 
Observações: Este produto não detém a propriedade de uniformizar a cor do substrato, pois a cor do fundo interfere 
no efeito obtido.  
 

Cores: Na versão incolor ou as cores disponíveis no sistema Selfftex.  

Acabamento: Fosco  

Aplicações: Realize um teste preliminar em uma pequena área. Aplique o produto em uma superfície limpa e seca, 

livre de poeira e graxa, Gel de efeito Diamante pode ser diluído entrem 10% e 20% com agua potável. Aplique o 

produto em apenas uma camada, sem aplicação em excesso. Secagem 4 horas, cura final do produto 72 horas.  

Indicação: Indicado para a pintura de superfícies internas e externas de concreto, reboco, blocos de cimento e 

texturas. 

Classificação: Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.8.1..  

 

 

  

Composição: Agua, copolímero acrílico estirenado, pigmentos especiais, partículas luminescentes, biocidas não 

metálicos, espessantes e tensoativos.  

Estado Físico a 20°C: Liquido viscoso 

Cor: Incolor.  

Odor: Característico 

pH: 8,5 – 9,0  

Ponto de inflamação: Não aplicavel 

Ponto de ebulição: 100°C 

Densidade: 1,00 +/- 0,01 

Prazo de validade: 36 meses após a fabricação.  

 

 

Diluição: Produto pode ser diluído entre 10% e 20% de agua potável.  

 

Rendimento:  

BOLETIM TÉCNICO 

     Revisão: Janeiro 

2021 

Garantia da Qualidade 

Informações técnicas 

Dados de aplicação 



Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento. 

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP: 

86088-140 SAC: 0800 4005858 - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região. 

Superficies rusticas e porosas, até 27 m2 / galão de 3,6L / demão.  

Secagem: Ao toque: 4 horas. Final: 24 horas. 

Recomendações: Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar 

superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície.  

Acessórios de pintura: Rolo de lã, caçamba, pincel ou trincha e equipamento pulverizador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação 

qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site 

www.grafftex.com.br. 


