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NOME DO PRODUTO: TINCOFLEX CÓDIGO:FMT – ref.ª cor 
  Membrana p/ Terraços – Coberturas - Telhados 

 
 

DESCRIÇÃO: Revestimento elástico, muito flexível, altamente impermeabilizante 
permite tapar pequenas fissuras normais do reboco. Permeável ao 
vapor de água não prejudicando a respiração dos substratos.  

 

COMPOSIÇÃO: Baseado num copolímero acrílico especial, criteriosamente 

plastificado e pigmento com dióxido de titânio, cargas inertes e 
pigmentos de elevada resistência à luz (UV) e à intempérie. 

 

USOS: Este tipo de revestimento é transitável e pelas suas características 
específicas recomenda-se para aplicação em exterior no 

isolamentos de coberturas, telhados e terraços. De notar a 
excelente durabilidade. É altamente recomendável o uso de malha 

quadriculada de poliéster no interface de aplicação das demãos do 
produto, principalmente na opção transitável em terraços ou 
açoteias. 

 

PROPRIEDADES FÍSICAS 

Cores: Branco, Preto, Cinzento 902 e Telha/Tijoleira 133. 

Acabamento: Semi-mate. 

Massa volúmica: 1,26 – 1,32 (1) 

Viscosidade: 105 – 110 KU a 25ºC (1) 

COV’s: Valor limite da EU para este produto (2004/42/II A - (i): 140g/L 

(2010)). Este produto contém no máximo 40g/L de COV. (2) 

 

RENDIMENTO: Permite rendimentos da ordem dos 4 – 6 m2/L mas recomenda-se 

que não se exceda os 1 – 2 m2/L de modo a obter-se uma 
espessura suficientemente elevada que possibilite optimizar as 

propriedades de elasticidade e de flexibilidade necessárias. 

 

SECAGEM: 3 a 24 horas dependendo das condições atmosféricas. 

 

INTERVALO 

ENTRE DEMÃOS: 12 a 24 horas dependendo das condições atmosféricas. 
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DILUIÇÃO: Com água. Recomenda-se que não se exceda os 5% de diluição 
para que se obtenha a espessura de filme necessária. 

 

APLICAÇÃO: À trincha ou com rolo. As superfícies deveram estar bem secas, 

livres de poeiras e de gorduras, bem como de tintas velhas que não 
estejam perfeitamente aderentes. Recomenda-se a aplicação de 2 
ou 3 demãos dependendo do estado do substrato e do nível de 

qualidade pretendido. Para transitável aplicar a malha de poliéster 
quadriculada entre a primeira e a segunda demão. Recomenda-se a 

aplicação com temperaturas superiores a 5ºC. Não aplicar em 
condições de chuva e muita humidade. No verão nos dias de picos 
de calor aconselha-se a aplicação nas primeiras horas do dia pela 

fresca. 

 

LIMPEZA DO 
EQUIPAMENTO: Com água. 

 

FORMATOS: 5L e 15L. 

 

ARMAZENAGEM: Em condições de boa armazenagem, a temperatura e humidade não 
excessivas o material poderá manter-se em armazém sem 

problemas. Prazo de validade 3 anos. 

 

HIGIENE, SEGURANÇA, 

SAÚDE E AMBIENTE: O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de 
evitar temperaturas extremas. As embalagens devem ser mantidas 

em local seguro. Toda a legislação relativa a higiene, saúde, 
 segurança e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O 
transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes 

durante o mesmo. Não deitar resto na via pública, esgotos e linhas 
pluviais. Aplicar apenas em locais bem ventilados, manter fora do 

alcance das crianças. Evitar de uma forma genérica o contacto com 
a pele e os olhos, para isso usar luvas, óculos de protecção e roupa 
adequada. Para mais informações consultar a ficha de dados de 

segurança. 

 

 

 

(1) Propriedades referentes ao branco. 

(2) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando já incluída a tintagem, diluição, etc, com os produtos 
por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com produtos não recomendados 
por nós. 
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