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Descrição do Produto 

 
SUPER COLOR EXPRESSION é uma tinta acrílica em aerossol de acabamento 

fosco, desenvolvida para artes em geral. Disponível em diversas cores, sua 

formulação possui alta resistência, secagem rápida, pigmentos de alta 

qualidade que garante maior durabilidade da cor. Proporciona excelente 

acabamento e alta cobertura. Sua exclusiva válvula de baixa pressão, permite 

maior controle do traço e execução do trabalho com excelência. Seu uso é 

indicado para superfícies externas e internas de alvenaria, concreto, reboco, 

metais, madeiras, gesso, entre outras.  

 

Cores disponíveis 

 Marrom Terra 

 Marrom Ébano 

 Mocha 

 Capuccino 

 Café com Leite 

 Pérola 

 Acácia 

 Ocre 

 Aveia 

 Amarelo Smile 

 Sorvete de Baunilha 

 Trigo 

 Marte 

 Halloween 

 Laranja 

 Salmão 

 Smoothie 

 Sol 

 Ameixa 

 Marsala 

 Telha 

 Vermelho Pimenta 

 Cereja 

 Vermelho Tomate 

 Goiaba 

 Rose 

 Uva 

 

 

 Chiclete 

 Rosa Crush 

 Rosa Aurora 

 Rubi 

 Rosa Flerte 

 Blush 

 Roxo Puro 

 Blueberry 

 Roxo Médio 

 Pantera 

 Roxo Vampiro 

 Ultravioleta 

 Lilás 

 Cosmos 

 Violeta Sensível 

 Azul Meia Noite 

 Azul Royal 

 Azul Caribe 

 Ciano 

 Turquesa 

 Azul Sky 

 Celeste 

 Oceano Pacífico 

 Oceano Atlântico 

 Oceano Índico 

 Azul Lunar 

 Recife 

 

 

 Relâmpago 

 Verde Electro 

 Verde Escuro 

 Amazonia 

 Verde Aquário 

 Verde Boreal 

 Verde Água 

 Esmeralda 

 Floresta 

 Verde Campo 

 Verde Camaleão 

 Maça Verde 

 Brisa 

 Selva 

 Verde Grama 

 Verde Gnomo 

 Verde Safari 

 Guacamole 

 Melão 

 Preto 

 Cinza Petróleo 

 Sombra 

 Tempestade 

 Branco 

 Preto Técnico 

 Branco Técnico 
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Informações técnicas  

 

Testado a 23 ℃ ± 2 ℃, RH50% ± 5%  

Aparência Tinta líquida de cor intensa 

Odor Solvente 

Temperatura de aplicação ℃ 15 a 40 

Taxa de pulverização % ≥96 

Brilho° ≤5 

Tempo de secagem da superfície min. 20 

Ingredientes não voláteis % ≥20 

Efeito de atomização  Ok 

Teste de vazamento Ok 

 

Instruções de uso  

 

Preparo da superfície: 

1. Limpe a superfície do objeto completamente, removendo toda a sujeira, graxa, óleo, cera, ferrugem, umidade, etc. Cubra as 

áreas para proteger da névoa de pulverização. 

2. Agite bem a lata por pelo menos 1 minuto quando a esfera de vidro começar a chocalhar. Para melhor desempenho, agite 

a lata por 3 minutos. 

3. Aplique o produto com uma distância de 15 a 25 cm da superfície e/ou objeto. Pressione a válvula firmemente com 

movimentos contínuos. 

4. Aplique de duas ou três demãos com intervalo de 1 a 3 minutos. 

5. Para limpar a válvula vire a lata para baixo, e pressione até sair apenas gás.  

 

Armazenamento 

 

36 meses em embalagem fechada, em local seco e fresco, com temperaturas entre + 8 ℃ e 28 ℃, umidade entre 30% -70%. 

Armazenar as embalagens em local bem ventilado, à temperatura ambiente, distante de fontes de ignição. Área coberta, fresca, 

seca e ventilada. Estocar em temperaturas inferiores a 50°C. Não exponha ou armazene este produto em temperatura superior 

a 50ºC (risco de explosão).  

 

Informações gerais e de segurança 

 

Não utilizar em espaços fechados e sem ventilação adequada. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies 

quentes. Não fume durante a aplicação. Este produto é inflamável. Não exponha a temperaturas superiores a 50 C. Não fure, 

incinere ou reutilize a lata, mesmo depois de vazia. 

Mantenha fora do alcance de crianças. Leia atentamente as instruções da embalagem antes de utilizar o produto. 

OBS: Antes de usar o produto leia a FISPQ (Ficha de Segurança de Produtos Químicos). 
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Embalagens disponíveis 

 

A Tekbond disponibiliza embalagem de 400ml / 312g em caixa com 6 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por 

ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os 

usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo 

exportador do produto. 


