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Corantes concentrados, compativeis com a maioria das tintas a água para a obtenção de tons pastel e 
intermédios. Para interior ou exterior segundo a cor.

COLORANTES LIQUIDOS

PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICOFAMILIA
LINHA

 DESCRIÇÃO E TIPO

 USOS

corante de massas tipo plasmont ou plasmont exteriores
corante de produtos à base de cal
corante de produtos à base de cimento
Tons pastel ou intermédios em tintas a água com base em dispersões tipo: Acrilicas, estireno acrilicos, vinilicas e 
homopolimeros
Não apresenta incompatibilidade com a maioria das tintas aquosas ( plásticas )

 PROPRIEDADES

- Alto teor em sólidos
Fácilmente incorporável
Seu poder corante e resistência dependem da concentração do pigmento em volume de tinta, pelo que em certos 
produtos obteêm-se certas densidades de cores e resistências finais.

 CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color MONTOTINTE AL AGUA NEGRO
Peso especifico 1,00 - 1,35 kg/l
Viscosidade 3 /17 po
Sólidos em volume 11,27 / 18,90
Sólidos em peso 13,52 / 35,79

Em função do uso do produtoRendimento aprox. por demão

Mesmo tempo ou ligeiramente superior que a tinta a que se junta.Repintado
Cores exterior: Ocre 162, Preto 101, vermelho oxido 152, beige 164
Cores interiores: Amarelo 131, Amarelo médio 132, Vermelho vivo 150, Azul 186, 
Verde 124

Cores

 PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos
Proceder do mesmo modo indicado nas tintas a afinar.

Restauração e manutenção
Proceder do mesmo modo indicado nas tintas a afinar.

 MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação
Proceder do mesmo modo indicado nas tintas a afinar.
Incorporar lentamente na tinta.
Incorporar a tinta em questão e agitar utilizando meios mecânicos ou espátula, segundo as indicações descritas nas 
caracteristicas técnicas da tinta.
Em grandes quantidades do produto, juntar o corante primeiro a uma pequena porção da tinta e depois verter o resto.
Mesmo tendo uma baixa tendência para flocular, deve realizar-se uma prova, especialmente se utilizar Montotinte a água 
negro. Caso se observe algum tipo de floculação, consultar o nosso departamento de ateção ao cliente ( SAC ) que dará as 
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soluções caso a caso.

Diluente para diluição e limpeza
Agua

Metodo de aplicaçao Diluição orientativa

 SISTEMA
Processos por tipo de suporte

Primario Intermédia Acabamento

 SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. 
Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a 
temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

 NOTA

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em 
circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a 
cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso 
concreto.

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 18 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente 
fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

 EMBALAGENS

0.05 L, 0.2 L, 1 L
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