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Boletim Técnico
Coral Resina Acrílica
Classificação: Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 de 07/2010 - Tipo 4.8.3
Descrição: Resina Acrílica é um produto especialmente desenvolvido para aplicação interna e
externa, sobre superfícies de pedras porosas, tanto horizontais quanto verticais. Protege e
realça a tonalidade natural das superfícies por meio da formação de uma película brilhante,
transparente, incolor, de rápida secagem e alta resistência. Proporciona impermeabilização,
repelindo a água e a umidade.
Indicação: Indicado para impermeabilização de superfícies internas e externas de pedras
porosas (ardósia, pedra mineira, São Tomé, pedra goiana, Miracema, além de outras),
revestimentos cerâmicos porosos e não vitrificados, fibrocimento, concreto aparente, telhas de
barro, tijolo aparente e pisos porosos em geral.
Diferenciais: Facilita a limpeza, impedindo a formação de limos e fungos, infiltração de poeira,
fuligem e demais incrustações. Não altera a aparência original e contribui para destacar a
beleza das superfícies.
Propriedades físico-químicas
Cor: Incolor

Viscosidade: 11 – 15 seg (CF4)

Brilho (@60°): Mín. 90 UB

Peso Específico: 0,876 – 0,916 g/cm

Sólidos/Volume: 12,26 – 16,26 %

VOC (compostos orgânicos voláteis): 766,22 g/L

Sólidos/Peso: 13,60 – 17,60%

Ponto de fulgor: 37ºC
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Informações técnicas
Composição: Produto à base de copolímeros acrílicos em solução, solventes do tipo
hidrocarbonetos aromáticos, além de aditivos.
Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 5 L; 18L

Dados de aplicação
Diluente: Não aplicável.

Diluição: Não diluir. Pronto pra uso.

Até 49 m /lata/demão

Nº de Demãos: 2 dependendo do tipo, estado
da superfície e absorção poderá ser
necessário um número maior de demãos.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã para epóxi,
pincel ou trincha de cerdas macias ou pistola
convencional.

Limpeza:
Limpe as ferramentas com Coral Diluente
Aguarrás.

Rendimento:
2

Secagem: Toque: 30 min.
Entre demãos: 4 horas;
Final: 12 horas
Em caso de pisos, o contato imediato pode
ocasionar
danos
à
pintura,
havendo
necessidade de aguardar 48h para tráfego de
pessoas e 72h para tráfego de veículo.

Recomendações: Evite a aplicação em dias
chuvosos, temperatura abaixo de 10ºC ou
acima de 40ºC e umidade relativa do ar
superior a 85%.

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.: 04/2018

