
TINTA PISO ECOFIXER:

EMBALAGENS:
BALDE 18L / BARRICA 18L / GALÃO 3,6L / POTE 900ml

DESCRIÇÃO:

ECOFIXER PISOS E QUADRAS é especialmente formulado para 
aplicação sobre superfícies internas e externas de pisos cimentados em 
quadras poliesportivas, varandas, calçadas, áreas de lazer, demarcação 
de garagens, pisos comerciais e outras áreas de concreto rústico. 
Oferece grande resistência aos rigores do sol e da chuva e à abrasão, 
além de ótimo rendimento, excelente cobertura e acabamento, possui 
fácil aplicação e rápida secagem, além de excelente aderência aos mais 
diferentes tipos de superfícies. Classificado conforme Norma ABNT NBR 
15079 e NBR 11702 Tipo 4.2.6

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:
Emulsão acrílica modificada, pigmentos, ativos e Inertes, cargas 
minerais, coalescente e água.

TONALIDADE DE CORES:
Conforme catálogo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Rendimento: 25 a 45 m² / demão / galão variando de acordo com a 
rugosidade e absorção do substrato.
Peso Específico: 1,100 - 1,250 g/cm³
Sólido por peso: 33 - 43%
Sólidos por volume: 23 - 35%

PRAZO DE ARMAZENAGEM / GARANTIA:
Valido por 12 meses após a data de fabricação, mantendo a embalagem 
fachada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de 
calor.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO:
Rolo de espuma, pincel ou trincha.
Diluição: 10 – 20 % com água potável

SECAGEM:
Entre demãos: 4 horas
Final: 12 horas

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:
Raspe para remover partes soltas. Lixe para eliminar o brilho, impurezas 
e para uniformizar a superfície.
Superfície com graxa ou gordura: Limpe com sabão ou detergente 
neutro.
Superfície com mofo: Limpe com solução de 1/1 de água sanitária com 
água potável.
Observações: Nestes dois casos anteriores enxaguar e aguardar a 
secagem da superfície.
Reboco novo: Aguardar a secagem total e cura da superfície num prazo 
mínimo de 28 dias
Reboco fraco: Aguardar a secagem e cura. Aplicar uma demão de Alessi 
Fundo Preparador de Paredes base água.

ADVERTÊNCIA NO USO E MANUSEIO:
Manter a embalagem longe do alcance de crianças e animais.
Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado
Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, 
usando máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados. Ao 
abrir a embalagem, mexer até a homogeneização.

DESEMPENHO DO PRODUTO
Suas características serão resguardadas, desde que, seja corretamente 
conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O 



desempenho do produto depende das condições ideais de preparação 
de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao 
controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa 
do ar, temperatura e de fatores climáticos locais, conhecimento técnico e 
prático do aplicador e em outros casos excepcionais.


