
Proteja
esta parede
de ataques

inimigos
até o dia 

___ /___ /___.
a gente agradece.

Manual de
Aplicação

Siga as instruções e para
maiores informações acesse

www.eurekapaint.com/aplicacao



01-Preparação

DICAS IMPORTANTES
     Não revestir uma área além da indicada no pote, fazendo assim 
reduzirá o desempenho do produto.
     Durante a instalação da Eureka Paint, os espaços devem ser mantidos 
a temperaturas entre 20ºC e 30ºC e abaixo de 85% de umidade relativa 
do ar.
     Certifique-se de aplicar a EurekaPaint com o rolo fornecido.

     Eureka Paint seca rapidamente. Instale em seções de 5m².
     A aplicação deve ser feita dentro de 1 hora após a mistura dos 
componentes.
     Use boa iluminação para garantir uma cobertura uniforme.
     A Eureka Paint é transparente com acabamento brilhoso e, por esta 
razão, as características da superfície a serem pintadas podem ser 
ampliadas.
     Não aplicar sobre tinta de acabamento fosco.
     A superfície ideal para a sua aplicação deve ser extremamente lisa, 
quanto mais lisa, melhor o resultado de sua aplicação.

Independente da superfície, a Eureka 
Paint funciona sobre qualquer pintura 
de tinta acrílica premium semibrilho, 
desde que tenha sido aplicado o fundo 
adequado para cada tipo de substrato, 
alvenaria, gesso, drywall, concreto, 
madeira e metal.  
Se a superfície estiver revestida com 
alguma tinta fosca e você quiser 
manter a cor, utilize algum verniz acríli-
co incolor. Caso esteja irregular ou 
com texturas, dificultará a escrita e a 
limpeza(neste caso recomendamos 
que a superfície seja consertada). 

Para aplicações em outros substratos, 
veja o nosso Guia de Instalação de 

Substratos Específicos no nosso site:
www. eurekapaint.com/aplicacao

02-Medindo a Área

Este kit rende no máximo 5m².
Para não ter erro, esta é a 

fórmula do cálculo:

Utilize uma fita crepe para definir 
claramente a área a ser pintada e 
observe para não ultrapassar a pintura 
além da área de rendimento descrita 
na caixa. Recomendamos o uso de duas 
tiras de fitas para aumentar a proteção 
na parte inferior de sua superfície para 
absorver o escorrimento. Proteja o 
piso com jornais ou lona e, com fita 
crepe, as superfícies que não serão 
pintadas, como tomadas e maçanetas.

ÁREA 

COMPRIMENTO
X

ALTURA

Misture B em A, feche a tampa rigorosamente, segure o pote com as duas mãos, 
posicionando os polegares na tampa e agite por 2 minutos. Deixe a mistura 
descansar por 5 minutos. Após a mistura ser feita, você tem 1h para aplicar.

03-Misture

Enrole a fita crepe no rolo de pintura para retirar possíveis pelos soltos
e detritos, em caso de dúvidas acesse nosso vídeo de aplicação no link

www.eurekapaint.com/aplicacao

DICA:

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
ATENÇÃO: PODE PROVOCAR REAÇÃO ALÉRGICA CUTÂNEA E/OU IRRITAÇÃO 
DAS VIAS RESPIRATÓRIAS. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS 
ANIMAIS DOMÉSTICOS. PREVENÇÃO: evite o contato com a pele. Durante a aplicação, 
proporcione arejamento suficiente com circulação de ar. Use proteção para os olhos. 
EMERGÊNCIA: EM CASO DE INGESTÃO: NÃO provocar o vômito; é necessário 
assistência médica. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com sabonete e água 
abundantes. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente pelo 
menos durante 10 minutos mantendo as pálpebras abertas. No caso de uso de lentes de 
contato,remova-as se for fácil e continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: 
Remova a pessoa para local ventilado e em posição que não dificulte a respiração. Em caso 
de dúvidas, contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
– CEATOX: 0800 721 3000. Contém: Isocianato. Se você quiser informações de segu-
rança adicionais, solicite a FISPQ pelo e-mail: sac@eurekapaint.com

05-Revisão
Olhos atentos! Observe a sua 
aplicação de todos os ângulos possíveis 
em busca de falhas e marcas do rolo.  Se 
você observar que alguma área não 
está bempintada, este é o momento de
consertar. 

Certifique-se de remover a fita 
enquanto a tinta ainda estiver 

molhada.

04-Aplicação
É muito importante que não fique 
nenhuma parte da superfície sem reves-
timento, por isso desenvolvemos um 
procedimento simples e eficaz que ajuda 
você nessa tarefa. Carregue o rolo, 
retire o excesso, posicione o rolo no 
meio da superfície (conforme ilustração 
I) e inicie movimentos de cima para baixo 
até chegar na base e ter a faixa revestida. 
Recarregue o rolo e repita o procedi-
mento posicionando o rolo 50% na faixa 
já pintada e 50% na faixa a ser pintada 
(conforme ilustração II). 

Continue estes procedimentos até final-
izar a aplicação. Caso sobre tinta, 
aguarde 25min e aplique uma segunda 
demão, mas antes siga as orientações do 
item “05 REVISÃO” para focar em 
possíveis falhas.

ilustração I

5m²

Ilustração I

5m²

ilustração II
Ilustração II

Abra as janelas e portas. Ajuste sistemas 
de climatização a 100% de exaustão de 
ar para ventilar a área e auxiliar na cura e 
secagem. Se você tiver que usar um 
ventilador, evite apontá-lo diretamente 
na superfície a ser pintada. Cuidar para 
que o pó e outros detritos não atinjam o 
local da aplicação nas três primeiras 
horas.

Antes de aplicar treine os movimentos com o rolo secoDICA:

Depois dos 7 dias já é seguro escrever 
com uma caneta de quadro branco de 
boa qualidade. Verifique as marcas 
testadas e aprovadas no nosso site 
www.eurekapaint.com/aplicacao . 
Para apagar, você pode utilizar um pano 
de microfibra seco ou umedecido. Caso 
o desenho tenha ficado por muitos dias 
na superfície ou queira fazer uma 
limpeza mais minuciosa, você pode 
utilizar o Cleaner ECO (a venda no 
nosso site). Não utilize thinners. 

07-Escrever e Apagar

eureka

Não esqueça de preencher o aviso e 
pendurá-lo na frente da superfície para 
garantir que ninguém torne-se um 
inimigo do seu mais novo espaço 
Eureka.

08-Descarte
Não armazene o Componente B. 
Sempre misture todo o conteúdo com 
o Componente A. Em contato com a 
água, o Componente B forma CO2 e 
nessas condições, com a embalagem 
fechada, existe risco de rebentamento 
dela.

Não eliminar sobras de tinta nas águas residuais. Os potes podem 
ser descarados em um lixo seco para futura reciclagem.

Mesmo no caso das paredes já prepa-
radas e consideradas lisas, sugerimos 
que seja passada uma lixa 220 para 
melhorar ainda mais o acabamento. Ao 
concluir, limpe bem a área de cima para 
baixo, com um pano limpo (úmido ou 
seco) para evitar que detritos e poeira 
fiquem na superfície durante a 
aplicação. 

Verifique se o brilho 
é uniforme


