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CORAL BEM ESTAR PROTEÇÃO ANTIMOSQUITO forma uma película fosca e incolor na parede que 
repele o mosquito Aedes Aegypt, responsável pela transmissão da Dengue, Zika e Chikungunya. Este 
produto foi desenvolvido para ser aplicado em paredes e tetos já pintados e secos, sobre as mais 
diversas cores e acabamentos (fosco, semiacetinado, acetinado e semibrilho), proporcionando fosco. 
Possui aspecto branco leitoso para facilitar a aplicação e visualização do produto durante a pintura, 
ficando incolor após a secagem.

• Eficácia comprovada na repelência do mosquito 
Aedes Aegypt, responsável pela transmissão da 
Dengue, Zika e Chikungunya.

• Oferece proteção contínua 24 horas por dia, 
por até dois anos, sendo mais um aliado na 
proteção contra o mosquito.

• É fácil de aplicar. Pode ser aplicado sobre qualquer 
tipo de tinta, sobre qualquer acabamento, fosco, 
semiacetinado, acetinado e semibrilho. Lembrando 
que a indicação é somente para PAREDE e TETOS, 
não recomendamos aplicação sobre outras 
superfícies.

• Após seco proporciona acabamento fosco 
e incolor que mantém a decoração do 
ambiente.** (ver informações no tópico 
"Aplicação e Aspecto" abaixo)

• Sem cheiro.

Produto classificado conforme ABNT NBR 11.702 de 
09/2019 - tipo 4.3.2.3 - Verniz Interior Fosco.

Ambientes internos. As paredes devem estar 
pintadas com o acabamento e cor de sua preferência.

Composição: Permetrina (0,88% p/p), emulsão 
acrílica não modificada,  agente fosqueante, 
coalescentes, espessantes, neutralizante,  
estabilizante, microbicidas não metálicos e água.

Você conhece o Programa Setorial da Qualidade – PSQ?
O PSQ é um programa de qualidade criado e regido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Tinta) desde 2002 e tem como objetivo avaliar a conformidade das tintas imobiliárias 
comercializadas em nosso mercado de acordo com normas técnicas brasileiras (ABNT / NBR) criadas 
especificamente para o setor. Além disso, o programa é responsável pelo desenvolvimento do 
mercado e aprimoramento da qualidade dos produtos ofertados. Atualmente, 35 fabricantes de 
tintas integram o programa e são responsáveis por 85% da produção de tintas no Brasil. A Coral é 
um deles. 
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas | NBR: Norma Brasileira 

• Embalagem disponível: 3,6L

CARACTERÍSTICAS

CLASSIFICAÇÃO

INDICAÇÕES DE USO

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

EMBALAGENS
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• Sólidos/Volume: 25 - 27 %

• Sólidos/Peso: 28 a 30 %

• Peso Específico: 1,018 – 1,078 g/cm3

• VOC:  30 - 32 g/L

• Ponto de fulgor: > 100ºC

As superfícies devem estar pintadas com o 
acabamento e cor de sua preferência. Certifique-
se de que sua pintura esteja em boas condições, 
seca, firme, coesa, limpa e isenta de gordura, 
graxa ou mofo. Caso seja  necessário algum reparo 
na pintura, realize-o seguindo as orientações 
descritas na embalagem do produto aplicado.
Caso necessário, siga as recomendações abaixo:
• Superfície com graxa e gordura - Misture água 
com detergente neutro e lave. Depois enxágue 
com bastante água. Espere secar bem para 
pintar.

• Superfície com mofo - Misture água e água 
sanitária em partes iguais. Lave bem a área. 
Espere  6 horas e enxágue com bastante água. 
Espere que seque bem para pintar.  Caso alguma 
mancha persista, recomendamos aplicação de 
uma tinta, aguardar a secagem e seguir com a 
aplicação do verniz.

• Superfície com umidade - Antes de pintar, 
resolva o que está causando o problema 

Você sabe o que é VOC e porque avaliar?
VOC é a sigla em inglês para Compostos 
Orgânicos Voláteis (também conhecido 
como COV), ou seja materiais que evaporam 
em condições normais de temperatura 
e pressão. O conteúdo de VOC em tintas 
base água é proveniente de pequenas 
quantidades de solventes utilizados. Esses 
materiais, quando entram em contato com 
óxidos de nitrogênio presentes no ar e com 
a luz solar, reagem formando compostos 
prejudiciais à nossa saúde, podendo 
causar irritações e doenças graves, e à 
saúde do meio ambiente. Por isso, é muito 
importante minimizar os VOCs das tintas. 
A Coral se preocupa com isso durante o 
desenvolvimento de seus produtos e está 
sempre verificando o nível de VOC de seus 
produtos. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS PREPARO DA SUPERFÍCIE
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FERRAMENTA Rolo de lã de pelo baixo, 
pincel ou trincha

SECAGEM
Ao toque: 30 min
Entre demãos: 2 horas
Final: 24 horas

DEMÃOS No mínimo 02 demãos para 
que sua eficácia seja atingida.

RENDIMENTO*
Até 44 m2/galão de  3,6 L.
Rendimento estimado. Pode variar de 
acordo com o tipo e condição da superfície 
a ser pintada.

DILUIÇÃO

Proteção Antimosquito vem 
pronto para o uso. Não se 
deve diluir para garantia da 
eficiência do produto. Esta é 
uma praticidade do produto.

MODO DE USAR

Antes de aplicar o produto 
verifique se a parede está 
seca. Caso tenha uma pintura 
recente, recomendamos 
aguardar 4 horas ou seguir a 
recomendação do fabricante 
respeitando sempre o 
maior período indicado.                                                                                                     
Este produto possui aspecto 
branco leitoso que pode 
apresentar separação de 
fases. Por isto, antes de 
usar, misture bem com 
uma espátula de plástico,                                                                                             
madeira ou metal, até que o 
produto fique completamente 
leitoso e homogêneo. 
Aplique sobre a parede 
de maneira uniforme. 
Aguarde duas horas e repita                                                                                             
a aplicação.

POSSO 
MISTURAR 

COM OUTRO 
PRODUTO?

O produto já é pronto para 
uso e para garantia da eficácia 
NÃO DEVE ser misturado 
com nenhum outro produto, 
nem mesmo com corantes, 
pois o produto foi formulado 
para ser transparente, e 
qualquer adição de corante/
outras substancias pode 
comprometer a eficácia do 
produto. 

 APLICAÇÃO E 
ASPECTO

Possui aspecto branco leitoso 
quando úmido para facilitar 
a aplicação e incolor após 
seco, conforme figura ao 
lado. **A tinta original pode 
sofrer alterações de cor e 
brilho em maior ou menor 
intensidade, dependendo do 
acabamento. É importante 
ressaltar que, se houver uma 
mudança grande entre o 
nível de brilho da parede e do 
Proteção Antimosquito pode                                                                                                                                 
haver leve mudança na 
percepção/intensidade da cor.

O PRODUTO TEM 
CHEIRO?

Proteção Antimosquito é um 
produto sem cheiro após 3 
horas da aplicação, segundo 
avaliação no Instituto Perception 
(laboratório externo). Possui 
secagem rápida, é necessário 
aguardar apenas 2 horas entre 
demãos. Relatório 20-085832-
01-08-20.

DADOS DE APLICAÇÃO
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DADOS DE APLICAÇÃO

ONDE POSSO 
APLICAR ?

Pode ser aplicado sobre 
qualquer tipo de tinta ou 
textura em ambiente internos, 
sobre qualquer acabamento, 
fosco, semiacetinado, 
acetinado e semibrilho. 
Lembrando que a indicação é 
para PAREDES e TETOS, não 
recomendamos aplicação 
sobre outras superfícies. O 
acabamento após aplicação 
do verniz é fosco. Não 
recomendamos aplicação 
sobre Efeitos Especiais e 
também não indicamos a 
aplicação  do produto em 
superfícies que ficam expostas 
a altas temperaturas, pois pode 
comprometer sua eficácia.

REPINTURA

Para repintura com Coral 
Bem Estar Proteção 
Antimosquito, devemos seguir 
as recomendações de limpeza 
prévia descritas no campo 
preparação de superfície.
Caso deseje aplicar uma tinta 
convencional (fosca, acetinada 
ou semibrilho) deve-se lixar 
a superfície, limpar o pó com 
pano úmido em água e seguir as 
recomendações do fabricante 
da tinta.

QUERO TROCAR  
A COR DA MINHA 

PAREDE

Na hora da compra escolha 
a cor desejada e procure 
tintas de boa qualidade, siga 
as instruções de preparo de 
superfície recomendadas pelo 
fabricante para o desempenho 
ótimo da tinta.  
Após a pintura da parede, 
aguarde a secagem final e 
aplique 2 demãos do verniz 
Proteção Antimosquito fosco, 
com intervalo entre demãos 
de 2 horas e pronto! Sua casa 
ficará protegida contra os 
mosquitos vetores da Dengue, 
Zika e Chikungunya..

COMO 
FUNCIONA?

Quando o mosquito Aedes 
Aegypti entra em um ambiente 
pintado com Proteção 
Antimosquito e pousa na parede 
protegida com o verniz, ele 
tem contato com a permetrina, 
que é absorvida pela pata 
do mosquito e atua em seu 
sistema nervoso, o repelindo 
do ambiente pintado. Por isso é 
importante reforçar que, quanto 
mais paredes pintadas, maior 
deve ser a proteção

DURABILIDADE    
DO EFEITO 
REPELENTE

De acordo com testes realizado 
em Laboratório externo e 
acreditado, a ação repelente 
tem duração de até de 2 anos, 
24 horas por dia, É importante 
manter  integridade do filme da 
tinta para eficácia do produto.
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DADOS DE APLICAÇÃO

COMO FAZER A 
LIMPEZA?

Limpe a superfície utilizando 
pano ou esponja macia 
umedecida com água e 
detergente neutro. Não 
esfregue com força para evitar 
desgaste, remoção do filme ou 
diferenças de brilho. No caso 
da película ser afetada, 
o produto poderá não 
desempenhar sua eficácia bem 
como a sujeira pode penetrar, 
dificultando a limpeza total da 
parede. 

O QUE FAZER 
EM CASO DE 

REPARO?

Em caso de avarias, como 
furos, arranhões e batidas que 
comprometam a integridade 
do filme da tinta, proceder 
ao caso similar de a uma 
tinta fosca convencional, ou 
seja, recomendamos que o 
reparo seja efetuado o mais 
breve possível para garantir 
uniformidade da parede e 
eficácia da repelência. 

SAÚDE & 
SEGURANÇA

A avaliação de risco do produto 
com o filme seco demonstrou 
que o produto é seguro, porém 
como toda tinta ou produto 
químico (em estado líquido) deve 
ser mantida longe das crianças 
e dos animais. Além disso, é 
primordial que sejam seguidas 
as instruções de uso descritas 
na embalagem e EPIs.

Prazo de validade: Conforme data de validade 
informada na embalagem.
Após aberto, utilizar em até seis meses, desde 
que seja sempre respeitada a data de validade 
da etiqueta e que o produto seja armazenado 
adequadamente, fechado e sem diluir.                                                                        
Prazo de validade da ação inseticida após pintura: 
recomenda-se reaplicar o produto a cada 2 anos.   

Para qualquer outro tipo de utilização ou 
informação, ligue para o Serviço de Atendimento 
ao Cliente e Consumidor SACC - 08000 11 77 11. 
Emergências médicas (24 horas) CEATOX - Centro 
de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança 
do Hospital das Clínicas, tel.: 08000 14 81 10. A 
FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de 
Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico 
pode ser obtida no site www.coral.com.br

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos (FISPQ) deste produto químico pode ser 
obtida no site www.coral.com.br

Observação: Proteja batentes, interruptores,rodapés 
e outras superfícies que não deseje pintar com este 
produto, evitando recortes muito grandes com pincel.O 
tempo de secagem poderá sofrer alterações dependendo 
do clima no dia da aplicação. Também poderá variar 
de acordo com a estação do ano e região. Por isso, 
recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, 
temperatura abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC e umidade 
relativa do ar superior a 85%.

OUTRAS INFORMAÇÕES
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