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Boletim Técnico                           

Coral Wandepoxy Diluente 
 

 

Limitação de Responsabilidade 
Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas 
Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem 
apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2017 
 

Tintas Decorativas 
Brasil 
Department 

Classificação: Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 de 07/2010 - Tipo: 4.7.7 

Descrição: Produto especialmente desenvolvido para diluição de sistema à base de resina epóxi. Possui 

uma mistura especialmente balanceada de solventes, visando a garantia de que, após a aplicação, o 

produto final mantenha preservadas suas propriedades de secagem, acabamento e resistência da película. 

Indicação: Indicado para diluição de sistemas epóxi catalisáveis (esmalte, verniz e fundo), facilitando sua 

aplicação com pincel, rolo e pistola. 

Diferenciais: Sua composição proporciona uma maior facilidade de aplicação com essas ferramentas. 

 

Propriedades físico-químicas 

Cor: Incolor     Viscosidade: Não aplicável 

Brilho (@60°): Não aplicável VOC (compostos orgânicos voláteis): 853,90 g/L 

Sólidos/Volume: Não aplicável Peso Específico: 0,834 - 0,874 g/cm³ 

Sólidos/Peso: Não aplicável Ponto de fulgor: 37ºC 

 

Informações técnicas 

Composição: Mistura de solventes hidrocarbonetos aromáticos e álcoois. 

Prazo de validade: 36 meses    Embalagem: 900 mL e 5 L 

 

 

Dados de aplicação 

Diluente: Não aplicável 

Diluição: A proporção de diluição a ser empregada 

varia de caso para caso, e também em função do 

tipo de ferramenta de pintura que será utilizado. 

Portanto, a diluição deverá seguir as orientações do 

fabricante do produto a ser diluído. 

Rendimento: Não aplicável Nº de Demãos: Não aplicável 

Acessórios de Pintura: Não aplicável 

 

Limpeza: Não aplicável 

 

Secagem: Não aplicável 

Recomendações: Evite a aplicação em dias 

chuvosos, temperatura abaixo de 10ºC ou acima de 

40ºC e umidade relativa do ar superior a 85%. 

 

 


