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DESCRIÇÃO 

Produto elaborado a base de minerais, indicado principalmente para pinturas de alvenaria, tanto externa quanto 

interna. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Sólido em forma de pó inodoro. 

 

INDICAÇÃO 

 Na cobertura de paredes de alvenaria. 

 Uso interno e externo. 

 Em telhados, para reduzir a absorção de calor solar (cor branca).  

 Em marcações (cercas, palanques, meio-fios, árvores, etc.).  

 

BENEFÍCIOS 

 Proporciona mais aderência e rendimento que a cal tradicional. 

 Ação fungicida. 

 Fácil preparo e aplicação. 

 Pode ser aplicada ao reboco ainda fresco. 

 Não agride a camada de ozônio. 

 Lavável após 24 h. 

 Não contém solventes orgânicos. 
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APRESENTAÇÃO 

Fardos contendo 5 sacas plásticas seladas de 5 kg cada, nas cores: 

Amarelo Creme 

Amarelo Ouro Gelo 

Areia Marfim 

Azul Salmão 

Branco Verde 

Concreto  

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Composição: Hidróxidos de cálcio e magnésio, agregado miúdo, aditivos e pigmentos. 

Recomenda-se o uso em até 18 meses a partir da data de fabricação. 

 

MODO DE PREPARO E APLICAÇÃO 

 Limpe a superfície antes de iniciar a pintura. 

 Dilua cada saca de 5 kg de Tinta em Pó Cerro Branco® em 8 a 10 litros de água. 

 Aplique o produto com rolo, brocha, pincel ou pulverizador.  

Aplicar 2 a 3 demãos com intervalo mínimo de 4 horas. 

 Para aplicação com pulverizador, o produto deve ser preparado em um recipiente independente e só depois 

vertido no reservatório do pulverizador, com obrigatória utilização de peneira fina para reter grãos ou 

grumos. No pulverizador costal manual, retirar o coador do bocal de abastecimento e o filtro do bico, e no 

pulverizador motorizado, retirar o filtro do tanque de abastecimento. 

 Para garantir uma cor homogênea, mexa o produto frequentemente durante a aplicação. 
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RENDIMENTO 

Cada embalagem de 5 kg diluída na proporção indicada rende aproximadamente 30m². O rendimento pode variar 

em função da textura e da capacidade de absorção da superfície. 

 

SEGURANÇA E MANUSEIO 

 Produto não combustível, não volátil e não explosivo. 

 Recomenda-se seu manuseio em ambiente ventilado, evitando ao máximo a formação de poeira. 

 Proteger olhos, pele e mucosas durante aplicação. 

 Produto cáustico. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. 

 Para mais informações, consultar a FISPQ deste produto. 

 

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 

Armazenar em local seco, coberto e preferencialmente sobre estrados. 

Empilhamento máximo: 9 fardos de 25 kg. 

Seu transporte deve ser feito de modo a evitar a formação de poeira. 

Material não perigoso para transporte, segundo o Ministério dos Transportes. 


