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Esmalte à base d'água de baixo odor, secagem rápida e excelente acabamento. Indicado para pintura de 

madeira e metais. 

Indicação de uso: Interior e exterior. 

Cores: Disponível em cores prontas para uso, conforme catálogo de cores.  

Acabamento: Fosco. 

Classificação normativa: Classificado conforme norma da ABNT NBR  11702 - Tipo 4.2.3.3 (esmalte 

premium fosco). 

Embalagens:  

 Quarto 900 mL 

 Galão 3,6 litros 

*Consultar embalagens disponíveis para cada região. 

Rendimento: 

Quarto 900 mL: Por demão: 10 m² a 15 m².  

Galão 3,6 litros: Por demão: 40 m² a 60 m². 

Número de demãos: Duas a três. 

Diluição: Misturar bem o produto antes e depois da diluição. Cada demão deve ser aplicada após a 

secagem da demão anterior. 

Até 30% com água limpa. 

Preparação da superfície: A preparação da superfície é indispensável e fundamental para se obter uma 

pintura econômica, uniforme e durável. Toda superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou mofo. 

Madeira nova: 

Lixar e remover farpas, retirando a poeira com pano úmido. Aplicar de uma a duas demãos de 

LEINERTEX Fundo Universal Metal e Madeira. Caso a superfície apresente imperfeições, corrigi-las 

utilizando massa para madeira e em seguida aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo 

Universal Metal e Madeira.  

OBS.: Madeiras resinosas devem ser tratadas adequadamente antes da aplicação do LEINERTEX 

Fundo Universal Metal e Madeira. 

Madeira – Repintura:  
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Lixar certificando-se da total eliminação do brilho e limpar com pano úmido. Caso a superfície apresente 

imperfeições, corrigi-las. 

Metais Novos e Repintura: 

Lixar e eliminar possíveis pontos de ferrugem ou qualquer outra impureza. Limpar a superfície com pano 

seco. Aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo Universal Metal e Madeira.  

Galvanizados e Alumínio: 

Limpar com pano úmido e aguardar a secagem. Aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo 

Universal Metal e Madeira. 

Aplicação: Pincel, rolo de lã ou espuma e pistola. 

Ao optar por pistola, usar compressor de alta pressão para melhorar o desempenho durante aplicação do 

Esmalte Base Água. 

Tempo de secagem:  

Ao toque: 30 minutos. 

Entre demãos: 04 horas. 

Final: 24 horas. 

Cura total: 10 dias. 

Composição Química: Polímero acrílico modificado, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas 

minerais inertes e aditivos. 

Informações técnicas:  

Produto em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702:2019 (Tintas para construção 

civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Classificação e 

requisitos – Item 4.2.3.3 (esmalte premium fosco): 

 

 

Recomendações: Não aplicar o produto em dias chuvosos, com vento forte, temperatura abaixo de 10 

°C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 80%. Não misturar o produto com redutores, 

aceleradores, catalisadores ou produtos similares de composição química diferente ou desconhecida. 

Após aberta a embalagem, a sobra não utilizada do produto poderá sofrer alterações de desempenho. 

Viscosidade: 80 a 95 KU 

pH: 8,5 a 10,0 

Massa específica: 1,28 a 1,32 g/cm
3 
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A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico perigoso pode ser 

obtida por meio do site: www.leinertex.com.br. 

 

Assessoria Técnica: A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para 

quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244. 

 

Armazenagem: As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de 

calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens 

vazias.  

Empilhamento máximo recomendado: 

 Galões metálicos 3,6 L: 05 unidades. 

 Quarto 900 ml: 06 unidades. 

 

Validade: Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta. 

 

Última revisão: 11/01/2022 

 

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. 

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao 

nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. 

A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.  

 

 

http://www.leinertex.com.br/

