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RESUMO

PROPRIEDADES

FINALIDADE

APLICAÇÃO

DADOS TÉCNICOS

CONSUMO

EMBALAGEM Lata 4kg (tonalidade de cor inox lata 3,5kg)

ARMAZENAMENTO

VALIDADE

RECICLAGEM

FICHA DE PRODUTO
ENKE MULTI PROTECT (EMP)

Tinta de proteção monocomponente à base de solventes, baseada numa resina acrilíca, resistente às 

influências atmosféricas e com alto rendimento e opacidade.

Enke Multi Protect (EMP) é um revestimento de proteção fácil de espalhar que tanto adere de forma 

excelente sobre superfícies metálicas novas e envelhecidas, como também sobre superfícies plásticas, 

materiais à base de madeira, fibrocimento e impermeabilizações com Enkopur ou Enkryl. É elástico, 

resistente ao tempo e mantem-se flexível com baixas temperaturas até cerca de - 25°C. 

antracite, marrom, verde, cinzento, aço inox, branco 

ca. 2 horas com +20°C

ca. 4.000mPas (tixotrópico) [20°C]

ca. 1,4 g/cm³

ca. 32°C

Tinta de proteção de superfície para caleiras, tubos de queda e perfis de remate para uma proteção 

preventiva contra a corrosão por ácido oxidativo, provocada por substâncias libertadas pela degradação 

de betume (corrosão betuminosa). Proteção a longo prazo com resistências aos raios UV contra 

influências atmosféricas agressivas, que permite a adaptação à envolvente através da disponibilização 

de diferentes cores. Quando é utilizado o EMP sobre impermeabilizações de Enkopur ou Enkryl em 

combinação com o Primário Universal 933, deve ser considerada a espessura mínima recomendada da 

impermeabilização.

Base resina acrilíca resistente às influências atmosféricas

Os conteúdos desta descrição de produto estão de acordo com os nossos conhecimentos actuais e as experiências feitas na prática. As nossas indicações e conselhos não retiram ao 

aplicador a responsabilidade de se certificar se os nossos produtos são apropriados para a aplicação planeada. Para o revestimento ou a reabilitação de superfícies desconhecidas ou fora do 

comum é importante consultar previamente a fábrica. Visto que uma aplicação correcta está fora da nossa esfera de influência, apenas podemos assumir a garantia para um produto sem 

defeitos. Esta exclui expressamente defeitos de aplicação e os daí resultantes prejuízos. Com esta descrição de produto todas as anteriores deixam de ter validade.

140ml/m² (ca. 200g/m²)

Deve ser armazenado em embalagem selada num local fresco e protegido contra o fogo.

12 meses em embalagem selada.

Para um processamento de acordo com a legislação aplicável, as embalagens devem ser esvaziadas 

completamente após a última retirada do produto, preferencialmente com uma espátula (para que não 

pinguem). Embalagens metálicas totalmente esvaziadas podem ser encaminhadas aos receptores 

autorizados. Aderências húmidas e restos maiores de produtos em recipientes metálicos devem ser 

reciclados pelo utilizador contra pagamento, já que nestes casos se trata de resíduos especiais.

Ponto de inflamação

Tempo de Secagem: 

Viscosidade

Densidade

A aplicação é feita com um rolo de lacagem de pelo curto ou com uma trincha, não sendo necessário 

qualquer primário de aderência específico ou diluição. 

Em superfícies metálicas novas e limpas, no geral, não é necessário qualquer tratamento prévio. Em 

superfícies com revestimentos antigos etc., a aderência tem que ser aferida num ensaio prévio, 

eventualmente poderá ser necessária a utilização de um primário adequado. No caso de chapas 

intemperizadas e sujas é necessária uma limpeza minuciosa, podendo eventualmente ser necessária 

uma pré-lixagem. A limpeza das ferramentas de trabalho deve ser feita com um solvente indicado, p. 

ex. EnkoClean. 
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