
  

FICHA TÉCNICA 
 
EMULSIM  RE:  
Tinta Plástica aquosa Para pintura de Relva Natural 

 
 Inócua com contacto humano  
 Não queima a relva 
 Baixo odor 
 Excelente opacidade. 

 

DESCRIÇÃO: 

Emulsim RE, é uma tinta formulada à base de dispersões Estireno Acrilicas. 
Emulsim RE, é uma tinta destinada à pintura de marcações de campos de relva natural, ou seja, 
apresenta duas características essenciais, não queima a relva e não provoca lesões ao corpo 
humano quando este entra em contacto com a tinta. 
Emulsim RE, tem um excelente poder de cobertura. 
 

CARACTERISTICAS FISICAS: 
 

- Acabamento…….……………….. Mate / Liso 
 

- Cor………………………………..  Branco 
 

- Rendimento………………………. 8 – 10 m²/l, no entanto 
                                                               este valor pode variar  
                                                               caso a caso. 
 

- Tempo de secagem…………........Superficial –  30min a 1h. 
                                                               Repintura –  3h a 4h 
 

- Ponto de inflamação ……………..  Não inflamável 
 

- Compostos Orgânicos  
Voláteis (COV) ……………………. Valor limite da EU para este 
               produto (Cat. A/ a): 30g/l (2010). 
               Este produto contém no  
               máximo 10 g/l COV.* 
 

 
NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por 

nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados 



 

 
CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO: 
 

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo. 
 

- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5ºC. 
 

- A aplicação poderá ser feita pelos métodos tradicionais de marcação de relvados. 
 
 

DILUIÇÃO: 
 
- No máximo 5 % com água 
 

ARMAZENAGEM: 
 

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição direta ao sol. 
 

FORMATOS: 
 

- A tinta apresenta-se em embalagens de:   -   15lts. e 70 lts (barricas) 
 

SEGURANÇA: 
 

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do 
alcance das crianças. 

                                                                                               

    

 
 

 

 

 

 

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita 
experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. 
Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados. 
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