
FICHA TÉCNICA                                                                                                                                       
                                                          CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

TINTA MARCAÇÃO DE RELVADOS 
CÓD. 424330103G 
 

Mod. DQ-38 (rev. 05)           Pág. 1 / 2 
Fábrica de Tintas Marilina, S.A. | Zona Ind. Maia I | Apt. 1423 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 224 853 080 | Fax: +351 224 893 358 
www.marilina.pt | geral@marilina.pt | NIF 507 526 864 | Cap. Social € 415.000,00 | Mat. N.° 507 526 864  | C.R.C. Maia 

 

 
 

DESCRIÇÃO Tinta aquosa baseada numa dispersão estireno acrílica. 
 

UTILIZAÇÃO Tinta aquosa para piso desportivo, nomeadamente para marcação de relvados desportivos 
naturais. 

 

PROPRIEDADES Acabamento mate 

Fácil aplicação 

Não escorre 

Não “queima” a relva 

 
CARACTERÍSTICAS Acabamento Mate 

Cor Branco 

Nº de componentes 1 componente 

COV’s (Compostos Orgânicos 

Voláteis) 
Não aplicável 
 

Tempo de secagem 
(20°C; 60% humidade 
relativa) 

Superficial: 1 hora 
Dependendo das condições ambientais, este valor pode ser ligeiramente diferente 
dos limites aqui apresentados. 

Rendimento prático Variável com a espessura da linha de marcação e com o 
equipamento utilizado. 

Ponto de Inflamação Não inflamável 

Forma de fornecimento 15 e 1000 litros 

Estabilidade em armazém 1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor 
intensos. 

 

PREPARAÇÃO DA 
SUPERFÍCIE 

A superfície deve estar seca para melhor aderência da tinta e para não retardar a secagem da 
mesma. 

INSTRUÇÕES DE 
APLICAÇÃO 

Método de aplicação Rolo, trincha ou máquina 

Diluição Sem diluição 

Condições durante a 
aplicação 

Deve aplicar-se com tempo seco, de preferência com sol 

Modo de aplicação Aplicar 1 camada de TINTA MARCAÇÃO DE RELVADOS, sem diluição 

Limpeza das ferramentas Imediatamente após utilização, com água 
 

SEGURANÇA E 
AMBIENTE 

Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. 
Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar 
equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não 
contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. 
Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os 
resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou 
num Ecocentro. 
 

LIMITAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE 

A Tintas Marilina, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora 
dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança. 
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NOTA IMPORTANTE Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas 
Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas 
Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega 
dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor 
conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação. 
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