
BRANCO
EASY COVER 
 ULTRA COBRIMENTO- MULTI-SUPORTES
 RESULTADO PERFEITO- NÃO AMARELA
 DIRETO EM 20 SUPORTES- IDEAL PARA RENOVAÇÃO

INFORMAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
 ADERÊNCIA ÓTIMA MULTI SUPORTES : Aplicação em suportes antigos sem primário.
Aderência direta nas grandes superfícies de interior…
 MONOCAPA COM 98% DE OPACIDADE MÍNIMA: Cobre com eficácia os suportes 

escuros ou com manchas. Acabamento perfeito.CONFORT DE APLICACIÓN : Textura 
cremosa. Aplicación fácil, no gotea y no salpica.

 LIMPEZA FÁCIL : Lavável, Resiste 5.000 passadas de esponja!
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FORMATOS                              

4L 15L

USO
Para redecorar, renovar ou para dar brancura e luz ao seu interior. BRANCO EASY
COVER® é uma solução multi-suportes que garante uma brancura perfeita desde a
primeira mão para um resultado perfeito.

SUPORTES MULTI –SUPORTES APLICAVEL DIRETAMENTE SOBRE 20
SUPERFICIES DISTINTAS DE INTERIOR
Paredes, tetos, marcenaria. Fundos com contrastes (cores vivas ou escuras) ou
manchados (marcas de insetos, de dedos, marcas negras ou toques…). Antigas pinturas
acrílicas e glicero. Papel de parede, papel para pintar, fibra de vidro, placas de teto,
poliestireno. Placas de gesso, cimento, betão, tijolos, engessados, placas de fachadas.
Madeira bruta, envernizada ou com protetor, rodapés, tablero de fibra de densidade,
aglomerado… Portas lisas e postformadas. Radiadores pré-pintados, cobre...



PREPARAÇÃO
A preparação do suporte é imprescindível para obter um resultado final perfeito.
Sobre fundos brutos novos: É recomendável usar um primário adequado para um resultado ótimo e mais econômico.
No caso de não usar primário, respeitar as seguintes recomendações:
• Sobre madeiras e derivados: polir levemente e retirar o pó.
• Sobre madeiras exóticas: desengordurar e aplicar um primário específico.
• Sobre tijolos, cimento ou betão novo não arenoso: deixar secar 3 meses antes de aplicar. Polir levemente e retirar o
pó (não aplicar no chão). Aplicar uma primeira mão diluída em um 10% e depois uma segunda mão sem diluir.
Sobre antigos radiadores:
• Sobre alumínio, metal, forja pintado e em pequenas superfícies plásticas: lavar com detergente, enxaguar, deixar
secar, lixar (grão 240) e retirar o pó.
• Sobre matérias brutas: aplicar um primário adequado.
• Sobre antigas capas de pintura: lavar com detergente, enxaguar, lixar (grão 120) e retirar o pó.
• Sobre portas lisas ou postformadas: polir levemente e retirar o pó.
• Sobre papel de parede ou tela de vidro: aplicar uma primeira mão diluída com um 10% e uma segunda mão sem
diluir. Sobre papel de parede: fazer uma prova de compatibilidade em uma pequena superfície.
• Sobre estireno: aplicar uma primeira mão diluída em um 10% e uma segunda mão sem diluir.
• Sobre manchas: lavar com detergente, enxaguar e tratar as manchas com um primário adequado.
• Sobre as partes lascadas ou rachadas: eliminar as partes soltas. Preencher os buracos e as rachas. Aplicar um mastic
para alisar e homogeneizar a superfície. Polir e aplicar um primário adequado.
Preparar se com as ferramentas necessárias: Vara larga para misturar – pincel (para os ângulos e acabamentos), rolo
(pelo 9 a 12mm) cubo escorredor.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Não armazenar a temperaturas < 0°C EUH208: Contém Benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica.
P102: Manter fora do alcance das crianças. P271 : Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501 :
Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Não tirar os
resíduos nos esgotos. Fechar a lata depois do seu uso. Valor limite da EU para o produto (cat. A/i) : 30 g/l (2010).
Conteúdo máx. 3g/L.

BRANCO EASY COVER
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Preparar se com as ferramentas necessárias: Vara larga para misturar – pincel (para os ângulos e acabamentos), rolo
(pelo 9 a 12mm) cubo escorredor.
Pintura preparada para usar. Antes da aplicação, misturar com uma vara larga insistindo no fundo da lata para
homogeneizar o produto.

Conselhos para ter um acabamento perfeito: Se o suporte está coberto com uma cor viva, será necessário uma
segunda mão para estar seguro de um resultado perfeito. Aplicar a pintura a temperatura ambiente entre 12º e 25ºC
e evitar correntes de ar. Não esquecer de aplicar no centro do suporte. Sempre pintar começando da janela. Tentar
não pintar de novo sobre as partes já pintadas durante a secagem. Pode dar a impressão de aparecer manchas
visíveis mas desaparecerão depois da secagem. Secar as ferramentas com um pano limpo e limpá-las com água.
*Para lavar: limpar com água e detergente, enxaguar e deixar secar. **Para polir: fazer levemente com papel
abrasivo (papel 120 ou 240 segundo o suporte) e retirar o pó.


