
 
SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO SECA 

 

 

FICHA TÉCNICA  
 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

NOME: PINTA TUDO 5 EM 1 
O Pinta tudo 5 em 1 da Drylevis é um esmalte anticorrosiva base d’água de baixo odor, 

antimofo de alta durabilidade indicada para diversos tipos de substratos indicada 

principalmente para aplicação sobre superfícies metálicas, produto conforme a norma 

ABNT NBR 11702:2019. 

Ótima aderência em metais, fácil limpeza, ótimo rendimento, baixo VOC, secagem 

rápida, excelente resistência à corrosão, manchas, produtos químicos e umidade. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES 

 
Composição: Resina poliuretano e acrílica, cargas minerais e aditivos. 

Cor: Consulta cores 

Indicação: Pintura de acabamento brilhante para superfícies de metais ferrosos, metais não ferrosos, galvanizados, azulejo, pastilhas, 

vidro, alvenaria, reboco, concreto madeiras, telha esmaltada e PVC. Uso interno e externo.  
Tempo de cura: De 2 a 3 horas ao toque. Cura total 72 horas.  

Tipo de produto: Não inflamável 

Embalagens: 3,6L  

Aplicação: Rolo trincha, pincel e pulverização 

Rendimento: De 13 a 50m² por litro (por demão). Deve-se considerar sobre o rendimento: as perdas ocasionadas por irregularidades na 

superfície, sistema de aplicação, porosidade do substrato e condições ambientais. 

Validade: 12 meses a partir da data de fabricação. 

Aparência: Líquido 

Acabamento: Brilhante 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11) 
Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a 

aderência do produto ao substrato. Se necessário, nivelar a superfície antes da aplicação do produto, lixar, lavar e secar a superfície para deixá-la 

firme. Recomenda-se a realização de testes antes da aplicação. 
 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 
Aplique com rolo de lã ou microfibra de 5 mm de altura, pistola airless ou pincel de cerdas macia. Aplicar de duas demãos com intervalo de 4 horas 

entre demãos. Deve-se aplicar o produto em toda a superfície, espalhando de maneira uniforme. 

 

Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas. Não deve ser aplicado em locais que liberam 

óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas; em superfícies cuja a temperatura 

esteja abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC e com umidade relativa do ar acima de 85%. Não aplicar sobre superfícies desmoldantes exemplos: Tintas, 

óleos, manta asfáltica, manta acrílica, superfícies lisas sem aderência, resinas em geral e outros impermeabilizantes. 

 

 

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso 

haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas 
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