
 

BOLETIM TÉCNICO 
FUNDO SINTÉTICO ZARCÃO 

SERRALHEIRO 

ACABAMENTO CORES CLASSIFICAÇÃO 

Fosco Cinza  Industrial 

OBSERVAÇÕES GERAIS BULA TÉCNICA 

 
Indicação: Fundo anticorrosivo para metais ferrosos 
externos e internos. 
Preparação de superfície (ABNT NBR 13245) 
A superfície deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, 
mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. Metais 
sem acabamento (novo): em metais ferrosos, lixar e limpar 
com um pano umedecido com Thinner. Aplicar uma demão 
do Zarcão Novatex. Aguardar secagem. Metais na repintura: 
em metais ferrosos, lixar até eliminar o brilho ou aplicar 
removedor de tinta até a total remoção do acabamento 
antigo, limpar com um pano umedecido com Thinner. 
Aguardar secagem. Aplicar uma demão do Zarcão Novatex.  
Metais com ferrugem: Remover toda a ferrugem, limpar 
com um pano umedecido com Thinner e esperar secar. 
Aplicar uma demão do Zarcão Novatex. Aguardar secagem.  
Recomendações: Misture bem o produto com agitação 
constante, até sua perfeita homogeneização. Diluir com 
solvente correto, mantendo sua viscosidade de aplicação, 
sempre de acordo com seu equipamento de uso. Nunca 
diluir com gasolina. Produto com apelo ecológico, elaborado 
com matérias-primas recicladas. Essa característica ocasiona 
pequenas variações de cor e acabamento, com apresentação 
mais rústica dado a presença de pontos sólidos, o que 
demanda efetuar leve lixamento com lixa de ferro 320, para 
maior uniformidade. Não destinado o uso como 
acabamento. O uso de pistola com pressão inferior ao 
recomendado por ocasionar entupimento da ferramenta. 
Condições do ambiente: A superfície a ser pintada deve 
estar entre 15°C e 40°C e a temperatura da resina entre 15°C 
e 35°C. Não aplicar com temperatura ambiente inferior a 
10°C e superior a 40°C. Não aplicar com umidade relativa do 
ar inferior a 20% e superior a 80%. 

Aplicação 
Rolo, trincha ou pistola (Mínimo 116 
lbs/pol² ou mínimo 8,16 Kgf/cm²). 
 

Secagem 

Ao toque: 15 minutos.  

Manuseio: 40 a 50 minutos.  

Final: 12 horas. 

Rendimento 

acabado 

 

3,6 L: Mín. 32m². 

0,9 L: Mín. 8m². 

Diluição 
Até 40% com Thinner 500 ou Thinner 
600. 

Demãos 

1 Demão 
 
*O número de demãos pode variar dependendo da 
condição do substrato 

Composição 

Resina alquídicas, solventes, cargas 
minerais, pigmentos anticorrosivos, 
material reciclado, secantes e 
aditivos. 

Sólidos/Massa 30 a 40 %. 

Viscosidade 75 a 85 KU. 

Massa específica 

 

1,30 a 1,60 g/cm³. 
 

Validade 

 

 

 

 

 

 

 

24 meses. 
 
 
 
 
 
 
 

www.tintasnovatex.com.br   SAC: 0800 620 4080 I 62.98118-5608 │ 62.98240-3579  

 


