
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROMARK EB 
Esmalte acrílico para 
marcação rodoviária. 

 

Tinta solvente de 

secagem rápida, 
concebida para 

aplicação directa no 
asfalto ou betão. 

PROMARK EB 
É uma tinta baseada em resina acrílica especial de resistência à abrasão e 

pigmentos. 
No caso do esmalte retro-reflector (RTX), as esferas de vidro são adicionadas à 

tinta na proporção de 30% em massa. 
Para marcação de pavimentos ou superfícies sujeitas à intempérie e ao atrito do 

tráfego rodoviário. 
Produto de elevada resistência quer à tração mecânica quer ao ataque de produtos 

químicos. 

Este esmalte é particularmente indicado para aplicação em pavimentos asfálticos. 

É um esmalte com excelente poder de impermeabilização e de aderência, mesmo quando aplicado sobre 
superfícies húmidas. 
 
 

Características 
 
Rendimento médio: aproximadamente 6m2/L e por demão. 

Cor / Brilho: Cor branca e outras/brilho acetinado. 
Ponto de ebulição: 79,6°C 

Densidade a 20°C: 1,56 g/cm3 
Tempo de Secagem (23,0 - 0,5°C):  

Ao tacto: 30 a 50 minutos 
Em Profundidade: 1 hora e 15 minutos 

 

Modo de aplicação 
 
A superfície a pintar deve estar limpa, liberta de poeiras ou gorduras. 

Se a superfície for de betão, recomenda-se aplicação após cura completa. 
Aplicar uma a duas demão de Promark EB diretamente no substrato com trincha ou pistola (para aplicação 

à pistola diluir até um máximo de 10% com diluente. Para aplicação à trincha não efetuar diluição). 
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S 2 – Manter fora do alcance das crianças; 

S 3/7/9 – Conservar o recipiente num lugar fresco, bem ventilado e manter bem encerrado; 
S 15 – Conservar longe do calor; 

S 16 – Conservar longe de fontes de ignição – Não fumar; 
S 23 – Não respirar o vapor/gás/fumo/aerossol; 

S 24/25 – Evitar o contacto com os olhos e com a pele; 
S 37/39 – Usar luvas adequadas e proteção para os olhos/cara; 

S 51 – Utilizar somente em locais bem ventilados. 
 

 
Os campos e modo de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência, devendo ser 

entendidos como orientação geral. 
 

PROMARK EB é comercializado em embalagens de 20 litros. 
 
Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela 

manutenção das suas características. 

Recomendamos, sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio 

técnico da nossa empresa. 
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