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Os elementos metálicos são uma fracção importante na tipologia de 
materiais que existem no edificado nacional. De entre eles desta-
cam-se, pela área que lhes é dedicada, os portões, as portas e os 
gradeamentos.

Nestes elementos, o ferro é o material base e pode aparecer sob 
a forma protegida/tratada ou sob a sua forma natural. Também o 
alumínio tem uma quota importante no que diz respeito a caixilha-
rias.

A escolha do sistema de pintura mais adequado é fundamental para 
ao sucesso e durabilidade do elemento metálico, pois, para além da 
função decorativa, confere também uma protecção contra os agres-
sores atmosféricos e ambientais, evitando a sua corrosão precoce.

Principais Patologias

Neste tipo de elementos de construção, as patologias mais fre-
quentes são: 
• A perda de brilho e de cor
• O descasque
• A farinação
• O enferrujamento.

Figura V.1 - Gradeamento com ferrugem                               
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Figura V.2 - Portões 
com descasque da 
tinta

Esquema de Pintura para Metais não ferrosos e para PVC

Esta solução passa pela aplicação de um primário promotor de 
aderência que irá permitir uma ancoragem eficaz às superfícies de 
baixa tensão superficial, tais como chapa galvanizada, PVC ou mes-
mo pinturas envelhecidas. Sobre o primário é aplicado um esmalte 
acrílico aquoso, de alta durabilidade e excelente poder decorativo.

Nº de Demãos   Produto     Rendimento     Ferramentas de 
                                                       (m2/l/demão)     Aplicação

         1              Primário TT       10 a 16 Trincha / Rolo 
         2                Milacril                    12 a 14 Trincha / Rolo 

Modo de Aplicação

• Remover a tinta velha com a ajuda de um raspador e lixa de grão 
nº150. De um modo geral, este processo de limpeza é suficiente. 
Em casos mais difíceis pode-se recorrer à decapagem com pistola 
de calor, e com a ajuda de um raspador.

• Lavar com DILUENTE CELULOSO K214 de forma a eliminar todos 
os resíduos.

• Proteger eventuais zonas com ferro exposto e soldas antes da 
aplicação do esquema de pintura, aplicando PRIMÁRO EPOXIMAR.

• Aplicar uma demão de PRIMÁRIO TT. Este primário tem como 
principal função promover a aderência das camadas seguintes 
de tinta. 

• Aplicar duas demãos de esmalte MILACRIL, diluído a 5% com 
água, para aplicação à trincha ou a rolo. 
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Esquema de Pintura para Metais ferrosos

A aplicação de um esmalte directamente ao ferro é sempre uma 
mais-valia no que diz respeito à economia de mão-de-obra, man-
tendo uma eficácia anti-corrosiva excelente.

Nº de Demãos     Produto         Rendimento        Ferramentas de 
                                                  (m2/l/demão) Aplicação

          2                 Ferrolina 8 a 10             Trincha / Rolo 

Modo de Aplicação

• Remover a tinta velha com a ajuda de um raspador e lixa de grão 
nº150. De um modo geral, este processo de limpeza é suficiente. 
Em casos mais difíceis pode-se recorrer à decapagem com pis-
tola de calor, e com a ajuda de um raspador.

• Lavar com DILUENTE SINTÉTICO de forma a eliminar todos os 
resíduos.

• Aplicar 2 demãos de FERROLINAdirectamente sobre o metal, 
com 24 horas de intervalo entre si.

Alternativamente, e sempre que a pintura velha esteja perfeita-
mente aderida ao metal, ferroso ou não ferroso, poder-se-á optar 
pela seguinte solução:

Nº de Demãos      Produto Rendimento       Ferramentas de 
                                                    (m2/l/demão)  Aplicação

     1 a 2                 Nilaite      12 a 16          Trincha / Rolo
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Modo de Aplicação

• Despolir a superfície com lixa de grão nº220 ou superior. 
• Lavar com DILUENTE SINTÉTICO de forma a eliminar todos os 

resíduos.
• Diluir 5% com DILUENTE SINTÉTICO ESPECIAL e aplicar 1 ou 2 

demãos de esmalte NILAITE, directamente sobre a superfície, 
com 24 horas de intervalo entre si. 

• O esmalte, sendo de alto teor de sólidos, deve ser bem “esti-
cado”, de modo a evitar problemas de secagem e enrugamento.
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SEDE
Zona Industrial Maia I
Sector VII - Apt 1423

4471-909 Maia
Tel.: 224 853 080  Fax: 224 893 358

geral@marilina.pt
www.marilina.pt

RIO TINTO
Rua Infante D. Henrique, 448

4435-286 Rio Tinto
Tel.: 224 882 192/3  Fax: 224 882 194

riotinto@marilina.pt

VILA REAL
Rua Vasco Sameiro, Bloco C - Loja 48

Recta de Mateus
5000-289 Vila Real

Tel.: 259 378 465  Fax: 259 378 466
vilareal@marilina.pt

TOMAR
Rua Voluntários da Républica, 58/60 R/c

Sta. Maria dos Olivais
2300-489 Tomar

Tel.: 249 311 148  Fax: 249 312 062
tomar@marilina.pt

SANTARÉM
Av. Grupo Forcados Amadores de Santarém, 2
2000-181 Santarém
Tel.: 243 323 564  Fax: 243 324 387
santarem@marilina.pt

LISBOA
Rua de S. Paulo, 71
1200-426 Lisboa
Tel.: 213 467 314  Fax: 213 422 018
lisboa@marilina.pt

CASCAIS
Estrada Nacional 249, Km 4
2785-259 S. Domingos de Rana
Tel.: 214 452 723  Fax: 214 452 724
cascais@marilina.pt

MEALHADA
Av. da Floresta - Edificio Nacional I
4050-347 MEALHADA
Tel.: 231 205 354 Fax:231 204 041
mealhada@marilina.pt


