Tintas Decorativas
Brasil
Department

Av. Papa João XXIII,
2100, Mauá
São Paulo – SP
Cep 09370-901

T + 08000 11 77 11
www.coral.com.br

Boletim Técnico
Coral Teste Fácil
Instruções de uso: Agite bem, remova a tampa e o lacre; aperte levemente e pinte um
quadrado de até 30 x 30 cm em ângulo de 45°. Aplique de 2 – 3 demãos. Use o Teste Fácil na
superfície desejada. Observe que a iluminação a/ou superfícies com texturas podem afetar a
percepção da cor. Teste Fácil pode não representar por completo as características do produto
a ser escolhido, tal como brilho e cobertura. Não recomendamos para retoques. Para maiores
informações, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor – 08000 117711.

Propriedades físico-químicas
Cor: conforme catálogo de cores

Viscosidade: 90 - 100 UK

Brilho (Acabamento): Fosco

Peso Específico: 1,226 - 1,433 g/cm3

Sólidos/Volume: 25,17 – 42,77%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 15,42 g/L

Sólidos/Peso: 33,74 – 57,69%

Ponto de fulgor: >100º C

Informações técnicas
Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes,
espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.
Prazo de validade (embalagem fechada e sem
uso): 36 meses

Embalagem: 30 ml

Dados de aplicação
Diluente: Pronto para uso

Diluição: Pronto para uso.

Rendimento: 900 cm²

Nº de Demãos: 2 a 3 demãos.

Acessórios de Pintura: Não aplicável
Secagem: Toque: 30 minutos
Entre demãos: 1 hora
Final: 4 horas

Limpeza: Não aplicável.
Recomendações: Evite a aplicação em dias
chuvosos, temperatura abaixo de 10ºC ou acima
de 40ºC e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade
Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas
Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa
fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de
Defesa do Consumidor. Rev.: 05/2018

