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PA 202 ACTIVE
Tinta com quartzo com
elevado poder de
cobertura

Exterior
Balde
Rolo
Pincel

Composição
PA 202 ACTIVE é uma tinta para exterior composta por copolímeros acrílicos, inertes selecionados, bióxido de
titânio, corantes naturais e aditivos específicos para melhorar a aplicabilidade. Os corantes que compõem a cor
garantem uma cromaticidade estável no tempo.

Utilização
PA 202 ACTIVE é utilizada como tinta decorativa, branca ou colorida sobre rebocos de acabamento para
exteriores e interiores.

Características Técnicas
Peso específico
Consumo

1.550 Kg/l aprox.
150-200 g/m2 por demão (0.10-0.13 l/m2)

Rendimento

Diluição

4-5 m2/l (com 2 demãos)
Primeira demão: máximo 30% em peso
Segunda demão: máximo 20% em peso
Para cores que derivem de base NEUTRA, EXTRA DEEP ou
MEDIUM diluir no máximo 15% em peso

Brilho

Classe G3 (<10 opaco)

Espessura de pelicula seca

Classe E3 (10-200 µm)

Granulometria

Classe S2 (<300 µm, média )

Permeabilidade ao vapor de água

Classe V2 (média)

Absorção de água (líquida)

Classe W3 (baixa)

Resistência à fissuração

Classe A0 (insignificante)

Permeabilidade ao CO2

C0 (insignificante)

Conforme a Diretiva 2004/42/CE: COV < 40g/l
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Classificação segundo a norma EN 1062-1
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Características Técnicas
Resistência à lavagem

> 5000 ciclos (superlavável)

Fator de permeabilidade ao vapor de água
Espessura de ar equivalente

µ = 2500 aprox.
Sd = 0.5 m aprox. (com espessura de s = 2x10-4 m)

Conforme a Diretiva 2004/42/CE: COV < 40g/l

Preparação do Suporte
A superfície a pintar deve estar seca, limpa de poeiras, sujidade e eventuais vestígios de óleo, gorduras e outros
depósitos. Antes de aplicar o ciclo qualquer pintura, esperar pelo menos 28 dias após a aplicação das
argamassas de reboco de acabamento. No caso dos rebocos pulverulentos ou particularmente absorventes
aconselha-se a aplicação do fundo isolante acrílico álcali-resistente FA 249 medianamente diluído 1:6 com água.
Aconselha-se efetuar sempre este tratamento quando a superfície a pintar apresenta diferentes níveis de
absorção.

Trabalhabilidade
Diluição em peso com água: a primeira demão até 30%, a segunda até aos 20% se for feita com o pincel. Aplicar
as 2 demãos cruzadas pelo menos à distância de 4 horas (tempo variável consoante as condições climatéricas).
A aplicação pode ser executada com pincel ou rolo de lã (preferivelmente de pelo curto). Para cores que derivem
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da base NEUTRA, EXTRA DEEP ou MEDIUM aconselha-se uma diluição máxima de 15% em peso.
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Observações


Aplicar a uma temperatura superior a + 5ºC e inferior a + 30ºC, com humidade relativa inferior a 75%.



Evitar a aplicação com sol a incidir diretamente na fachada ou vento forte.



Aplicar apenas sobre rebocos consistentes e secos.



Não aplicar em paredes húmidas e/ou nos períodos frios em que existe a possibilidade de destaque do

suporte e de empolamentos da pintura devido à acumulação de água no interior.


Evitar a aplicação na presença de humidade de ascensão capilar.



As fachadas externas revestidas com PA 202 ACTIVE durante a aplicação e nos dias seguintes devem ser

protegidas da chuva e de qualquer outro tipo de precipitação e de humidades elevadas (p.e. nevoeiro) durante 48
a 72 horas, pois poderão vir a verificar-se manchas e alterações de cor, etc.


Encomendar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote.



Dado o elevado número de espécies de mofos e as diferentes condições atmosféricas, em alguns casos os

aditivos utilizados podem não garantir a não proliferação de microrganismos vegetais.


Todas as cores particularmente vivas e fortes do catálogo de cores, assinaladas com o símbolo ■ tem um

menor poder de cobertura quando comparadas com as restantes cores do catálogo. Aconselha-se então preparar
o suporte aplicando uma demão do mesmo produto na cor branca ou numa tonalidade pastel similar mas com
maior poder de cobertura. A pintura é depois realizada aplicando pelo menos 3 demãos da cor escolhida.
Aconselha-se a realização de uma amostra como prevenção.


As cores assinaladas com o símbolo * no catálogo de cores contêm corantes orgânicos, assinalando deste

modo uma cor potencialmente degradável, dada a sensibilidade à luz solar e à alcalinidade do suporte.


Para as cores assinaladas com o símbolo ■ e derivadas da base MEDIUM, EXTRA DEEP e NEUTRA

aconselha-se uma diluição máxima de 15% em peso.
PA 202 ACTIVE deve ser utilizado no estado original, sem a adição de quaisquer outros produtos.

Fornecimento


Baldes de 14 litros



Cores: Consultar catálogo de cores

Conserva-se em local seco pelo menos por 12 meses na embalagem original e protegido do gelo.

Qualidade
PA 202 ACTIVE é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são
rigorosamente selecionadas e controladas.
Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação.
Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao
direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.
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Conservação

