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Boletim Técnico               

Coral  Wandepoxy Fundo Branco 
 

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: 4.1.1.8 

Descrição: De coloração branca, é indicado para madeira, alvenaria, azulejos vitricados, cerâmica porosa 

e pisos. 

Propriedades físico-químicas 

Cor: Branco        Viscosidade: 65 - 75 UK 

Brilho (@60°): Não aplicável 
VOC (compostos orgânicos voláteis): 461,58 g/L* 

(*VOC referente ao produto catalisado (componente A + B) 

Sólidos/Volume: 45,82 – 49,82% Peso Específico: 1,441 – 1,481 g/cm
3
 

Sólidos/Peso: 66,68 – 70,68% Ponto de fulgor: 37ºC 

Informações técnicas 

Composição: Produtos à base de resinas epóxi em solução, solventes do tipo hidrocarbonetos aromáticos, 

álcoois, éteres glicólicos, ésteres, cetonas, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas 

minerais inertes, além de aditivos. 

Prazo de validade: 36 meses    Embalagem: 2,7 L 

 

Dados de aplicação 

Diluente: Diluente Wandepoxy 

Diluição: Após catalisado, dilua até 10% para 

aplicação com pincel e trincha; até 20% para 

aplicação com rolo e pistola convencional.  

Rendimento:  

43 a 54 m
2
/demão/galão    

Nº de Demãos: 1 a 2 demãos normalmente são 

suficientes, com intervalo entre demãos, e para 

aplicar o Esmalte Wandepoxy é de no mínimo 12 

horas e no máximo 18 horas. Em intervalos 

superiores a 48 horas realizar um breve lixamento. 

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo 

para epóxi, pincel ou trincha. Pistola: 35-40 lbs/pol² 

ou 2,5-2,8 Kgf/cm². 

Limpeza: Limpe as ferramentas com Diluente 

Wandepoxy. 

 

Secagem: Toque: 3 horas;  

Manuseio: 5 horas; 

Entre demãos 12 a 48 horas; 

Final: 24 horas; 

Cura total: 7 dias. 

Recomendações: Evite a aplicação em dias 

chuvosos, temperatura abaixo de 10ºC ou acima de 

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

 

 


