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 O Resitok é um produto de alto poder de tingimento, fácil homogeneização, elevada 

resistência ao intemperismo e aos raios ultravioletas. Indicado para tingir tintas Látex à 

Base de água – PVA e Acrílica. Podendo ser misturada à tinta branca ou colorida, possibilita 

a criação de inúmeras cores e tonalidades. 
 

 COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

Pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos, água. 

Produto isento de metais pesados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   CORES 

Amarelo, Azul, Cerâmica, Laranja, Ocre, Preto, Verde, Vermelho, Violeta. 

Obs.: As cores dos catálogos são orientativas podendo variar em relação ao acabamento final, por tratar-se 

de deposição sobre o papel. 

   CARACTERÍSTICAS 

Parâmetros Especificações Métodos 

Viscosidade (25°C) 64 +/- 6 KU PL 004 

pH 8,0 a 9,0 PL 007 

Densidade (g/Cm3) 0,98 a 1,61 NBR 5829 

Classificação Tipo Descrição Função 

Produto classificado conforme 
ABNT NBR 11702:2019 

4.7.6 
Tingidores e 

corantes 
Obter ou acertar cores 
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  MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO 

Agitar bem o Corante Resitok antes da adição. Adicionar aos poucos misturando bem até a completa homogeneização, obtendo a 

cor desejada. 

Colocar até 1 frasco de 50 mL por galão de 3,6 litros de tinta.  

Observações: Manter essa proporção para outras unidades de volume. 

 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245 

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO IDEAL: 

Seguir a preparação da superfície do produto a ser tingido. 

  RECOMENDAÇÕES 

 Para cada galão de tinta, utilize apenas 1 bisnaga. Adicione o corante aos poucos e mexa até alcançar a cor desejada. 

Mantenha essa proporção para outras unidades de volume. 

Lave o bico antes e depois do uso. 

Recomenda-se tingir pequenas quantidades de tinta para certificar-se da tonalidade desejada antes de preparar todo o produto 

necessário da pintura. 

Antes de aplicar, teste a tinta em um papel branco e verifique a cor após a sua secagem. 

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do 

ar superior a 90%; 

Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Caso ocorra o problema lave toda a superfície 

com água imediatamente. 
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Diferenças de brilho podem ocorrer, devido a diferença de porosidade da superfície. Neste caso, antes da aplicação nivelar a 

superfície com Preparador de Paredes Resicolor. 

Não limpar a superfície pintada com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da mesma. 

A superfície pintada só poderá ser lavada após 30 dias da sua aplicação. 

Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave 

e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície 

pintada. 

Dúvidas entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC – levando consigo a embalagem com o lote e data 

da fabricação e a nota fiscal, a fim de agilizar o processo. 

  PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA 

Validade: 24 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha 

sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. 

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento 

depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade 

dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Resicolor garante bom desempenho de

seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade 

adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.  

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima. 

  RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

 Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos. Use totalmente o produto, misture produtos de mesma natureza e 

reaproveite para pintura de outros locais ou faça uma doação, não guarde sobra do produto. Embalagens vazias, restos de 

produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local. 
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 CUIDADOS 

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação 

manter o ambiente ventilado. 

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância. 

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – 

Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.  

Para maiores informações consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível em nosso 

site: www.resicolor.com.br.  


