
Av. Papa João XXIII, 
2100, Mauá 
São Paulo – SP 
Cep 09370-901 

T + 0800-117711 
 
www.coral.com.br 

Boletim Técnico   

 Coral Profissional Fundo Impermeabilizante  
 

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.: 02/2018 

Tintas Decorativas 
Brasil 
Department 

Classificação: NBR 11702 de 07/2010 – Tipo: 4.1.2.5 

Descrição: Sua película flexível acompanha os movimentos de dilatação e retração do reboco 

(ou argamassa) causado pelas mudanças do tempo. Seu filme é impermeável agendado como 

uma barreira contra a água e umidade. 

Indicação: Coral Profissional Fundo Impermeabilizante é um complemento indicado para 

proteger paredes externas contra fissuras e infiltrações de fora para dentro, além de aumentar a 

durabilidade e o rendimento da tinta. 

Propriedades físico-químicas 

Cor: Branco  Viscosidade: 95 – 105 UK 

Brilho (@60°): Não aplicável Peso Específico: 1,152 – 1,192 g/cm³ 

Sólidos/Volume: 32,75 – 36,75% VOC (compostos orgânicos voláteis): 13,77 g/L 

Sólidos/Peso: 41,00 – 45,00% Ponto de fulgor: >100º C 

 

Informações técnicas 

Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, 

espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.                  

Prazo de validade: 36 meses    Embalagem: 18L  

 

Dados de aplicação 

Diluente: Água 

Diluição: 10% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de 

Coral Profissional Fundo Impermeabilizante com 0,5 

parte de água potável. 

 

Rendimento: Sobre reboco e blocos de 

concreto: até 70 m² por demão. Paredes 

seladas, repintura ou massa niveladora: até 

300 m² por demão. Rendimento estimado. 

Pode variar de acordo com a diluição utilizada 

e tipo e condição da superfície a ser pintada. 

Nº de Demãos: 2 a 3 demãos. Porém, 
dependendo do tipo de superfície e cor 
utilizada, pode ser necessário um número 
maior de demãos. 

 

Acessórios de Pintura: Rolos de lã de pelo 

alto, pincel ou trincha.  

 

Limpeza:  
Limpe as ferramentas com água e sabão. 

Secagem:  

Toque: 1 hora 

Entre demãos: 4 horas 

Final: 24 horas 

Recomendações: Evite a aplicação em dias 

chuvosos, temperatura abaixo de 10ºC ou 

acima de 40ºC e umidade relativa do ar 

superior a 85%. 

 


