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Temos a satisfação de apresentar a Linha de

Produtos da Global Coatings Ltda, levando 

a você o que há de melhor em impermeabilizantes, 

isolamento térmico, acrílico elastomérico para a 

construção civil, industrias, mercado corporativo:

• Impermeabilizantes e Isolantes Térmicos.

• • Reparo e Proteção de Telhado.

• Revertedor de ferrugem 

A  Global Coatings atua em todo território 

nacional. Com mais de 25 anos de 

experiência é lider no mercado de 

impermeabilização com a fabricação 

e comercialização da borracha líquida 

auto vulcanizável.

Sempre ao lado dos seus clientes e colaboradores,  buscando a melhor

solução, a equipe Global Coatings tem a responsabilidade de desenvolver

soluções que atendam as inúmeras solicitações e necessidades.

É por isso que estamos disponibilizando uma linha completa e muito

competitiva de produtos para a impermeabilização, calafetação, isolamento 

térmico e pintura demarcação viária, onde utiliza a mais moderna

tecnologia, equipamentos atendendo a necessidade, agregando tecnologia, equipamentos atendendo a necessidade, agregando valores

aos nossos clientes.
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Borracha Líquida auto vulcanizável.

ELASCOAT®
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Impermeabilizante

                                                 DESCRIÇÃO
É um  impermeabilizante à base de borracha líquida auto vulcanizável, 
com alto teor de sólidos. Após sua cura forma uma membrana ou uma manta 
monolítica de excepcional impermeabilidade, elasticidade, resistência e 
estabilidade físico-químico.

                                        CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•• Isento de solvente, mono-componente e auto-nivelante;
• Acompanha as dilatações e contrações do substrato; 
• Não apresentando estrias ou   trincas na superfície;
• Alto poder de recobrimento;
• Quantidade de  sólidos (65%);
• Excepcional aderência;
• Excelente elasticidade (650%);
•• Contem herbicidas mineral, para evitar a raízes indesejáveis (ELASCOAT®  II);
• Auto-extinguivel  (ELASCOAT®  III);
• Não tóxico. Não agride o meio ambiente.
• Necessário pintura de acabamento comacrílico elastomérico quando exposto 
  ao intemperísmo;
• Necessário proteção mecânica com argamassa de cimento e areia em áreas de 
  transito permanente.

                                                  FINALIDADE                                                  FINALIDADE
• É indicado na impermeabilização de baldrames, muro de arrimo, lajes de concreto, 
  jardineiras,  piscinas,  reservatórios,  áreas frias,  calhas metálicas ou de concreto, 
  paredes externas, pré-moldados de concreto, telhados metálicos e outros;
• Recuperação de outras impermeabilizações;
• Proteção de poliuretano ou poliestireno expandido;
• Pintura anti-corrosiva de tubos de aço carbono enterrados ou aéreos;
•• Pintura impermeável de madeiras em geral, como: cercas, barracões, celeiros,
  dormentes, postes, barcos, canoas, etc.

                                         PREPARO E APLICAÇÃO: 
• As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de óleos ou partículas soltas.; 
• O revestimento pede ser reforçado com tela ou feltro de poliéster, nos pontos 
   considerados críticos;
• Aplicar a quantidade recomendada em duas ou três demãos.  Utilizar broxa, 
      vassoura de cerdas curtas, rodo especial ou bomba de pintura. Sua cura parcial 
   se dará em 8 horas;
• Na calafetação de telhados ou trincas proceder da seguinte forma: Mergulhar 
   uma tira de feltro de poliéster diretamente no ELASCOAT® e estender  sobre  
   a superfície com o auxílio das mãos, protegidas com luva de látex. 

                                                OBSERVAÇÃO:
• Produto  isento de solventes, pode ser utilizado em áreas sem ventilação. 

                                                                                               CONSUMO 
• 1  kg/m²  como pintura impermeável de chapas ou tubos de aço carbono ou 
   madeira em geral . 
• 1,5  kg/m² na forma de  pintura  como impermeabilizante de estruturas de
   concreto, alvenaria de blocos ou reboco. 
• 2   kg/m² para formar manta impermeabilizante  estruturado com  feltro 
   ou tela  de poliéster, em lajes ou estruturas de concreto ou alvenaria.

                                                                                              EMBALAGENS : 
• Galão  4 kg  •  Balde  20 kgs  •  Barrica  40 kgCompromisso com

 o meio ambiente



Borracha Líquida auto vulcanizável.

VEDATELHA®
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Impermeabilizante

         
                                         DESCRIÇÃO
É um mastique  à base de borracha líquida, isento de solvente. 
Após sua cura forma uma membrana  de  excepcional impermeabilidade, 
elasticidade, resistência e estabilidade físico-químico.

                                        
                                                            CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Produto mono-componente, aplicável com pincel, broxa ou espátula;
• Acompanha as dilatações e contrações do substrato, não apresentando 
   estrias ou trincas na superfície;
• Alto poder de recobrimento devido à elevada quantidade de  
   sólidos (65% a 70%);
• Excepcional aderência sobre diversos materiais;
•• Excelente elasticidade. (600%);
• Não tóxico, não inflamável  e  não agride o meio ambiente;

• Aceita pintura de acabamento com acrílico elastomérico (TECPREN® BRANCO).

                                             FINALIDADE
•É indicado na recuperação de telhados, vedação de furos, trincas e parafusos 
  das telhas. Impermeabilização de calhas, rufos, emenda da sobreposição das 
  telhas, juntas de dilatação de pré-moldados de concreto, frestas, etc.

                                                                            PREPARO E APLICAÇÃO: 
• Limpar ou lavar a superfície onde será aplicado o produto;
• Aplicar o produto sobre furos, trincas ou pinos de fixação das telhas;
• Reforçar com tela ou feltro de poliéster, nos pontos considerados críticos;
• Nas emendas da sobreposições das telhas;  juntas dos pré-moldados; 
   rufos;  rodapé das paredes  ou  frestas.
 1) Aplicar uma demão do VEDATELHA diluído com  10% de água;
 2) Mergulhar o “rolete de feltro de poliéste 2) Mergulhar o “rolete de feltro de poliéster”  (2m x 10cm) no VEDATELHA 
     e estender sobre a superfície, com o auxilio das mãos;
3) Aplicar mais uma demão como acabamento final.
   

                                
                                             CONSUMO 
1  kg  do produto calafeta 40 parafusos ou  5 m linear de junta ou sobreposição de 
    telha ou 0,40 m² de calha).    telha ou 0,40 m² de calha).

                                          EMBALAGENS
• Pote 900 gr        • Galão 4kg       • Balde  20 kg

Compromisso com
 o meio ambiente



Manta liquida de secagem rapida.

    Hidroplast I®
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Impermeabilizante

                                                 DESCRIÇÃO

• Impermeabilizante formulado com polímeros termoplasticos, soluvel em solvente 
orgânico que não agride o meio ambiente. Após sua cura, fomra uma pelicula 
monolitica de excelente impermeabilidade, elasticidade, durabilidade e resistência 

                                                 FINALIDADE

• É indicado para impermeabilização de estruturas de concreto aparente; 
pré-fpré-frabricados de concreto; piscinas; reservatórios de agua; piso de concreto; 
piso de pedra; paredes internas e externas. 

                                             
                                    PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE
      
• A superficie deverá estar perfeitamente limpa, seca, sem partes soltas ou 
deagregadas, não conter óleo ou demoldante.

                                                 APLICAÇÃO                                                 APLICAÇÃO
      
• Homogenizar o produto na própria embalagem. Aplicar de duas a quatro demãos 
utilizando rolo de lã de carneiro, ou duas demãos com bomba de pintura. Aguardar 
intervalo de secagem entre demãos que é de 2 horas. A cura total se dará em 
12 horas. 

                                    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•• Mantém a Aparencia natural das superficies tratadas, resistindo ás solicitações 
produzidas pelo uso normal das áreas revestidas. 
• Resistente á alcalinidade do substrato, por ser insaponificável 
• Firme lavável e antiaderente á fuligem e poeira.
• Máxima duravilidade quanto ao efeito de ráios untravioleta.
• permanencia indefinida da solubilidade, garnatindo aderencia no caso de 
repintura.

                                                PRECAUÇÕES                                                  PRECAUÇÕES  

• Aplicar sobre superficie totalmente seca e em locais ventilados

                                                 CONSUMO

• 1,00 L / m² na forma de pintura de superficie ou 1,50 L / m² como 
impermeabilizante de estrutura de concreto, estruturado com tela de poliester
  
                                                 EMBALAGEM

•• Lata com 18 litros ou galão com 3,6 litros

Compromisso com
 o meio ambiente



Tinta Cerâmica com Micro Esferas

THERMOSOL®
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Isolamento Térmico

                                        DESCRIÇÃO 
É um sistema de isolamento térmico com tinta à base de polímeros elastoméricos 
de acrílico puro e microesféras de cerâmica sintética, de grande durabilidade, 
resistente ao intemperísmo e a irradiação ultravioleta do sol. É um excelente
isolante térmico de coberturas, devido ao seu alto índice de refletância dos
raios solares. Produto isento de solvente, ecologicamente correto.

                                                                                  
         
                                        FINALIDADE
É indicado para isolamento térmico externo de telhados metálicos, de 
fibrocimento ou pré-moldados de concreto (novos ou velhos), isolamento 
térmico de paredes com grande incidência de raios solarares e reservatórios 
para armazenamento de alcool ou de produtos voláteis.

                                                                                  PREPARO   
Limpeza enérgica da superfície com jato d’água; 
Aplicação de inibidor de ferrugem nos parafusos ou pinos de fixação;
Calafetação dos parafusos ou pinos de fixação com  VEDATELHA®;
Vedação de pequenos furos ou trincas com fita auto-adesiva.

                                       APLICAÇÃO
Aplicado com bomba automática de pintura ou rolo de lã:
•• misturar bem o conteúdo e aplicar a 1ª  demão; 
• aplicar a  2ª demão;
• aguardar a secagem entre demãos.

                                      OBSERVAÇÃO
• Não aplicar com tempo sujeito a chuva,
• Aplicar sobre superfície totalmente seca.

                                
                                                                              CONSUMO 
Cobertura fibrocimento, concreto ou metálica.
• 1ª demão  - 0,400 kg/m².
• 2ª demão  - 0,400 kg/m².

                                     EMBALAGENS
 • Balde  20 kg.      • Barrica 40 kg.      

Compromisso com
 o meio ambiente



Manta Liquida de secagem Rapida 

Hidroplast II®
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Impermeabilizante

                                                  DESCRIÇÃO

• Impermeabilizante formulado com polímeros termoplasticos, soluvel em solvente 
orgânico que não agride o meio ambiente. Após sua cura, fomra uma pelicula 
monolitica de excelente impermeabilidade, elasticidade, durabilidade e resistência 

                                                   FINALIDADE

• É indicado para impermeabilização refletiva de telhas de fibrocimento; telhas
 metálicas;telhas cerâmicas; paredes internas de câma metálicas;telhas cerâmicas; paredes internas de câmaras frigorificas, tubulações 
e sobre isolantes térmicos com espuma  rigida de poliuretano

                                             
                                    PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE
      
• A superficie deverá estar perfeitamente limpa, seca, sem partes soltas ou 
deagregadas, não conter óleo ou demoldante

                                                 APLICAÇÃO                                                 APLICAÇÃO
      
• Homogenizar o produto na própria embalagem. Aplicar de duas a três demãos 
utilizando rolo de lã de carneiro, ou duas demãos com bomba de pintura. Aguardar 
intervalo de secagem entre demãos que é de 2 horas. A cura total se dará em 
12 horas. 

                                    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•• Mantém a Aparencia natural das superficies tratadas, resistindo ás solicitações 
produzidas pelo uso normal das áreas revestidas. 
• Resistente á alcalinidade do substrato, por ser insaponificável 
• Firme lavável e antiaderente á fuligem e poeira.
• Máxima duravilidade quanto ao efeito de ráios untravioleta.
• permanencia indefinida da solubilidade, garnatindo aderencia no caso de 
repintura.

                                                PRECAUÇÕES                                                  PRECAUÇÕES  

• Aplicar sobre superficie totalmente seca e em locais ventilados.

                                                   CONSUMO

• 600 ml a 800 ml por m²
  
                                                
                                                 EMBALAGEM

•• Lata com 18 litros ou galão com 3,6 litros

Compromisso com
 o meio ambiente



Acrílico Elastomérico

HIDROTHERM LP®
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Impermeabilizante

                                        DESCRIÇÃO 
Impermeabilizante formulado com polímeros de acrílico elastomérico e cargas 
minerais inertes e aditivos químicos. Após sua aplicação, estruturada com uma 
tela de poliéster, forma uma manta monolítica de excelente impermeabilidade, 
elasticidade, durabilidade e resistência.
                                         
                  
                                        FINALIDADE
É indicado para impermeabilização de estruturas elevadas ou apoiadas sobre o 
solo, como: reservatórios tipo torre, caixas d’água, tanques, piscinas ou 
estruturas sujeitas a fissuramento. Produto de fácil aplicação, impermeável e 
flexível, inodoro e atóxico, não altera a potabilidade da água, acompanha 
movimentações estruturais e fissuras previstas nas normas brasileiras, 
eexcelente resistência a sulfatos e a cloretos.

                                         PREPARO   
A superfície deverá estar perfeitamente limpa, sem partes soltas ou desagregadas,
 nata de cimento, óleo ou desmoldante. Devendo ser previamente lavada com 
escova de aço e água. Reparar ninhos e falhas de concretagem com argamassa de 
cimento, areia e aditivo de pega ACQUAFIX.

                                PREPARAÇÃO DA MISTURA
HIDRHIDROTHERM LP é fornecido em dois componentes: 
Componente  componente A (resina) e B ( pó ).
Adicionar o pó aos poucos à resina e misturar com agitador mecânico ou 
manualmente por 3 a 5 minutos. Esmagar os grumos, se necessário.
Utilizar em até 1 hora após a mistura dos componentes.

                                       APLICAÇÃO

Aplicar uma demão de HIDROTHERM LP-PRIMER
®
, aguardar a secagem. 

Aplicar a 1ª demão de HIDRAplicar a 1ª demão de HIDROTHERM LP ® juntamente com a tela de poliéster malha 
1 mm x 1mm, aguardar puxar. Aplicar a 2a e 3a demão, aguardando o intervalo 
de secagem entre demãos que é de 4 a 8 horas. Aguardar no mínimo 5 dias para 
enchimento do reservatório.
No teto não é necessário a utilização de reforço com tela de poliéster.

                                      OBSERVAÇÃO
Aplicar sobre superfície totalmente seca.
                                                                
                                       CONSUMO 
Consumo em m² :

Hidrotherm LP 
®
- Primer  250 g.

Hidrotherm LP  
®
2,50 kg  em 3 demãos.

                                     EMBALAGENS
Conjunto com 22 kg.
sendo 20 kg  compomentes A + B  e  2 kg de primesendo 20 kg  compomentes A + B  e  2 kg de primer.Compromisso com

 o meio ambiente



Membrana Impermebilizante de Acrílico Elastomérico

TECPREN TOP®
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Impermeabilizante

                                        DESCRIÇÃO 
É um revestimento impermeabilizante a base de polímeros de acrílico puro 
elastomérico e borracha sintética, com alta resistência às intempéries, 
irradiação ultravioleta e nevoa salina.
                                         
         
                                                                                FINALIDADE
É indicado na impermeabilização de lajes inclinadas ou abobadadas; sheds; 
paredes externas; coberturas  com  pré-moldados de concreto, telhas metálicas; 
telhas de fibrocimento;  proteção refletiva de outras impermeabilizações  e  de 
isolamentos termo-acústico à base de poliuretano rígido expandido.

                                    CARACTERÍSTICA
• Acompanha as dilatações e contrações do substrato, não apresentando 
  estrias ou trincas na superfície;  estrias ou trincas na superfície;
• Ótima refletância solar e antiaderente a pó e fuligem;
• Excepcional aderência sobre diversos materiais;
• Produzido na cor branca e em diversas cores sob consulta.

                                         PREPARO   
• As superfícies devem estar limpas, desempenadas, isentas de óleos, graxas e 
   partículas soltas.
•• Aplicar a 1ª demão diluída em até o máximo 10% de água;
• Aplicar mais duas ou quatro demãos para se atingir o consumo especificado 
   por m²;
• Utilizar rolo de lã ou Bomba de pintura air-less.

                                       APLICAÇÃO
• As superfícies devem estar limpas, desempenadas, isentas de óleos, graxas 
  e partículas soltas.
•• Aplicar a 1ª demão diluída em até o máximo 10% de água.
• Aplicar as demãos suficientes para se atingir o consumo especificado por m².
• Utilizar rolo de lã ou Bomba de pintura air-less.

                                      OBSERVAÇÃO
É uma tinta acabamento, não sendo indicado para combater umidade 
 proveniente do solo. Existindo umidade, dever ser executada uma 
 impermeabilização com ACQUATEC. 

                                                              
                                       CONSUMO 
• Impermeabilização estruturada com tela de poliéster: 1,5 kg/m²
• Pintura impermeável: 1,0 kg/m².

                                     EMBALAGENS
 • Balde  20 kg.      • Barrica 40 kg.      

Compromisso com
 o meio ambiente



Sinalização Horizontal

TOPCOAT® Demarcação
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Tinta Demarcação Viária

                                        DESCRIÇÃO 
É um revestimento à base de copolímero temoplastico, solúvel em solvente 
orgânico que não agride o meio ambiente, de secagem rápida; grande aderência 
ao substrato; alta resistencia á abrasão e às interpéries; excelente durabilidade.     
         

                                        FINALIDADE
Indicado paIndicado para pintura de faixas demarcatórias de rodovias, pistas de pouso de 
aeronaves,  pátios de estacionamento, ruas e avenidas urbanas, proteção de 
pisos, etc. 

            
                               CARACTERÍSTICAS
• Acompanha as dilatações e contrações do substrato, não apresentando estrias
  ou trincas na superfície;
•• Produto ecológico, isento de solventes;
• Ótima estabilidade à luz solar;
• Boa resistência a gasolina, diesel e metanol;
• Produzido nas  cores:
   branca, amarela, vermelha, azul, preta e outras cores sob consulta;
• Atende as Normas  NBR 13699 – Sinalização Horizontal Viária e NBR 13731/96 
   Sinalização horizontal de aeroportos.

                                                              PREPARO  E APLICAÇÃO
• As superfícies devem estar limpas e isentas de  partículas soltas;
• Aplicar com equipamento automático de pintura ou rolo de lã de carneiro;
• Substrato Asfalto ou Concreto;
• VDM Rodovias até 20.000.
   Vias urbanas até 5.000.
• Diluição para facilitar aplicação até 5% de alcool Etílico.
                                                                    

                                 
                                       CONSUMO 
Rendimento por espessura  0,3 mm – 60 m² por balde.
• 0,4 mm - 45 m² por balde.
• 0,5 mm - 35 m² por balde.
• 0,6 mm - 30 m² por balde.
•• Espessura úmida do revestimento Rodovias de 0,3  a  0,5 mm.
   Vias urbanas de 0,4  a  0,5 mm.
   Aeroportos de 0,3  a  0,4 mm.

                                     EMBALAGEM
• Balde  18L.     

Compromisso com
 o meio ambiente



Revestimento de Pisos

TOPCOAT® Ciclovia
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Tinta Demarcação Viária

                                        DESCRIÇÃO 

É um revestimento à base de copolímeros de acrílico puro emulsionado em água,  
de secagem rápida; grande aderência ao substrato; alta resistência à abrasão e 
às intempéries.                                           
         

                                        FINALIDADE

Indicado paIndicado para revestimento impermeável e refletivo de ciclovias e pistas de 
atletismo.
            
                               CARACTERÍSTICAS

• Acompanha as dilatações e contrações do substrato, não apresentando estrias
  ou trincas na superfície;
• Produto ecológico, isento de solventes;
•• Ótima estabilidade à luz solar;
• Boa resistência a gasolina, diesel e metanol;
• Produzido nas cores vermelho vivo, vermelho cerâmico,  azul,  e outras cores 
   sob consulta.

                               PREPARO  E APLICAÇÃO

• As superfícies devem estar limpas e isentas de  partículas soltas;
• Aplicar com equipamento automático de pintura ou rolo de lã de carneiro;
•• Substrato Asfalto ou Concreto;
• VDM Ciclovias  até 20.000;
• Diluição para facilitar aplicação Com até 5% de água limpa.
                                  

                                 
                                       CONSUMO 

• Rendimento por espessura  0,6 mm – 15 m² por balde 
 0,8 mm – 12 m2 por balde  0,8 mm – 12 m2 por balde 
• Espessura úmida do revestimento Ciclovias  de 0,6  a  0,8 mm
 Pistas Atletismo de 0,6  a  0,8 mm

                                     EMBALAGEM

• Balde  18 L.      

Compromisso com
 o meio ambiente



Revestimento de Pisos

TOPCOAT® MM Piso
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Tinta Demarcação Viária

                                        DESCRIÇÃO 

É um revestimento à base de copolímero de metilmetacrilato em solução de 
toluol,  de secagem rápida; grande  aderência ao substrato; alta resistência à 
abrasão e às intempéries; excelente durabilidade                                         
         

                                        FINALIDADE

IIndicado para pintura protetora de pisos de concreto ou asfalto em  
estacionamentos cobertos ou descobertos; chão de fábricas; quadras 
esportivas; escadas internas de edifícios; demarcação de faixas de trânsitos 
ou de estacionamento, etc . 
            
                               CARACTERÍSTICAS

• Acompanha as dilatações e contrações do substrato, não apresentando estrias
  ou trincas na superfície;  ou trincas na superfície;
• Ótima estabilidade à luz solar;
• Boa resistência ‘a gasolina, diesel e metanol;
• Produzido nas  cores branca, cinza médio, amarela, vermelha, azul, preta e 
  em outras cores sob consulta.

                               PREPARO  E APLICAÇÃO

• As superfícies devem estar limpas e isentas de partículas soltas;
•• Aplicar com equipamento automático de pintura ou rolo de lã de carneiro;
• Substrato Asfalto ou Concreto;
• Espessura úmida do revestimento: 
   - Piso de concreto ou asfalto de 0,3 a 0,5 mm.
   - Vias urbanas de 0,6 mm.
   - Aeroportos de 0,3  a  0,4 mm.
• Diluição para facilitar aplicação Até 5% de Diluente GC-1000 
                                                                    

                                 
                                       CONSUMO 

 Rendimento por espessura  0,4 mm – 45 m² por balde 
 0,6 mm – 30 m2 por balde 

                                     EMBALAGEM

• Balde  18 L.      

Compromisso com
 o meio ambiente



Revertedor de Ferrugem

HIDROFER®
Página 14

Tratamento Superfície Metálica

                                        DESCRIÇÃO 

É um produto de formulação moderna, destinado ao tratamento de superfícies 
metálicas oxidadas. Reverte a ferrugem transformando-a em óxido de ferro.  
Tem ação rápida e penetrante na superfície a ser tratada, promovendo a 
desoxidação. A camada fosfatizante ancora sobre a parte oxidada por reação
 química, formando uma película esbranquiçada.                                   
                  

                                        FINALIDADE
 
Revertedor de ferrugem, desenvolvido para aplicação direto em chapas metálicas,
eliminando necessidade  de lixamento ou desagates. Trabalho de simples 
manuseio, rápido e eficiente.
           

                                                        
                               PREPARO  E APLICAÇÃO

• As superfícies devem estar limpas e isentas de partículas soltas;
• Aplicar o HIDROFER® sobre as partes oxidadas, utilizando pincel ou rolo de 
  lã de carneiro;
• Aguardar a reação química e secagem. Em seguida remover o excesso de
  pó branco gerado pela reação química, com um pano umedecido com
  HIDROFER®, pa  HIDROFER®, para não prejudicar a aderência da pintura protetora;
• As partes tratadas com HIDROFER® devem ser pintadas para evitar  
   nova oxidação.  Aceita tinta base água ou base solvente.;
• Se necessário o HIDROFER® poderá ser diluído com um pouco de água, 
  para facilitar o espalhamento.

                                 
                                       CONSUMO 

  • O consumo é de 300 g/m² de superfície oxidada. 

                                     EMBALAGEM

• Pote 900 gr.  •  Galão 4kg.      

Compromisso com
 o meio ambiente
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Tratamento Superfície Metálica

                                        DESCRIÇÃO 

É um produto isento de solvente, destinado ao tratamento de superfícies
metálicas oxidadas. Após sua aplicação impede a formação de ferrugem 
por oxidação. Substitui fundos convencionais que não funcionam com pintura
de acabamento.      

                           
                  

                                    FINALIDADE

. Protege e trata toda  superfície  metálica oxidada.

 

                                  CARACTERÍSTICA
. Isento de solvente as ferramentas podem ser limpa com  água.

                               PREPARO  E APLICAÇÃO

. . As superfícies devem ser previamente tratadas com nosso produto 
   HIDROFER®  (revertedor de ferrugem);
• Aplicar uma ou mais demãos de ZINCOFER® sobre a superfície metálica, 
  utilizando pincel,  rolo de lã de carneiro ou bomba automática de pintura;
• A secagem  é de aproximadamente 30 minutos;
• O produto deve ser agitado para sua homogenização antes de ser utilizado.

                                 
                                                                              CONSUMO 

 • Consumo por demão:  Balde de 4 kg  =  30 m2;  Pote de 900 gr =  7,5 m².

                                     EMBALAGEM

• Pote 900 gr.  •  Galão 4kg.      

Compromisso com
 o meio ambiente



                  
        

Razão Social :  Global Coatings Ltda.
Endereço:        Rua Jacinto Gonçalves, 84. 
Bairro:             Jardim São Jorge.   
Cidade:            São Paulo
Estado:            SEstado:            SP.

PABX:             55 (11) 3788 0333

E-mail :          comercial@globalcoat.com.br

Site:               WWW.GLOBALCOAT.COM.BR

                 
         

Compromisso com
 o meio ambiente



                  
        

 Representação Comercial
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