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Indicação 
de uso

Principais 
atributos

Informações 
de Aplicação

Aplicação

Rolo, pincel 
ou pistola.

Demãos

Aplicar 1 a 2 
demãos.

De 10% a 50% 
conforme técnica 

de aplicação.

Diluição  
com água potável

Ao toque: 2 horas.
Entres demãos: 4 horas.

Final: 12 horas.

Secagem*

Cores disponíveis: cinza aço corten, laranja aço corten e óxido aço corten.

Composição: emulsão acrílica modificada, aditivos, pigmentos, cargas minerais, coalescente e água. 

Rendimento

0,9L até 
26m /demão

Sólidos por peso:  30-40%  

Sólidos por volume:  20-30%  VOC: <5 g/litros

Peso específico: 3 1,10-1,20 g/cm

Acabamento final depende do efeito escolhido.

Exterior e Interior.

Informações 
Técnicas

Marca qualificada pelo programa setorial de qualidade.

Tinta de

Dúvidas e informações acesso nosso site: 
www.alessi.ind.br 
ou entre em contato através do email: 
sac@alessi.ind.br 
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Prático & Sem Sujeira - Fácil ManuseioAcabamento Sofisticado - Paredes Perfeitas

Criativo - Efeitos Decorativos

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. O rendimento e desempenho do produto estão diretamente relacionados as condições 
de preparação de superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. *Secagem ao toque, entre demãos e final, 
podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas  adequadas (temperatura próxima a 25ºC e umidade relativa do ar próxima a 70%). 

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto depende das 
condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições 
climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

Preparação 
da Superfície

(Norma ABNT NBR 13245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, 
ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo: 

• REBOCO NOVO: aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo 
Preparador de Paredes Premium.   

• REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS: raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo preparador para Paredes Premium. 
• IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: corrigir com Alessi Massa Corrida Premium para interiores e Alessi Massa Acrílica Premium para 

exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
• SUPERFÍCIE COM MOFO: limpar com solução 1:1 de água sanitária e água limpa. Enxaguar com água e aguardar a secagem da superfície.
• SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
• SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA: limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
• SUPERFÍCIE COM UMIDADE: identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
• GESSO E FIBROCIMENTO: aplicar Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium. Em chapas com desmoldantes não adequadas, 

deve-se aplicar Alessi Fundo Nivelador Premium, em seguida aplicar o acabamento. 
• FERRO NOVO, PINTADO OU COM FERRUGEM: lixar a superfície. No caso de ferrugem, remova totalmente utilizando lixa grana 

100 e/ou escova de aço. Em seguida, aplique uma demão de Alessi Fundo Zarcão. Após secagem, lixar e remover todo o pó.   
• MADEIRA NOVA OU PINTADA: para eliminar farpas, use uma lixa grana 180/240. Depois, aplique uma demão de Alessi Fundo 

Nivelador. Corrija as imperfeições com Alessi Massa Para Madeira. Após secagem, lixar e remover todo o pó.    
• ALUMÍNIO, PVC E GALVANIZADOS: lixar e lavar com água e detergente, enxague e aguarde a secagem.    

• Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas 
após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. 
Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas; 

• Evite retoques isolados após a secagem do produto; 

• Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa; 

• Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;

• Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando 
pano umedecido em água limpa;

• Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;  

• Em caso de aplicação nos acabamentos acetinado e semibrilho, na cor branca ou cores claras, sobre superfície com cor 
intensa já existente, recomenda-se  a  aplicação  prévia do produto ALESSI SUPERIOR SUPER COBERTURA FOSCO 
PREMIUM;

• Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, 
controle com areia.

• Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem.

• Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto com nossa linha de produtos;

Advertência 
no uso e 
manuseio

!

Recomendações
de uso 

1- Aplique o Alessi Primer Corten de 1 a 2 demãos com o auxílio de rolo de lã ou pistola e aguarde secagem total.
2- Com o auxílio de rolo de lã ou pistola, crie nuances do efeito Aço Corten utilizando os reagentes da Alessi Efeitos Linha Criativa. 
3- Para obter o efeito mais intenso, aguarde o intervalo de secagem entre demãos de 4 horas e reaplique os reagentes.

ALESSI REAGENTE AÇO CORTEN foi desenvolvido para obter um efeito personalisado, único e ousado, é o 
rústico e contemporâneo trazendo sofisticação e elegância aos ambientes. O Alessi Reagente Aço Corten 
possibilia a criação de nuances quanto utilizado sobre o primer disponível na embalagem de 3,6L da Alessi 
Efeitos Linha Criativa. O produto forma uma película protetora com excelente brilho e resistência a 
alcalinidade. Indicado para uso em superfícies internas e externas. 
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