
 

 
 
______________________________________________________ 
 
CPA Tinta PU 300 é um sistema alifático de pintura bi-componente de alto teor de sólidos 
para aplicação em áreas internas e externas. 
De fácil limpeza é indicada para os mais diversos ramos de atividade e substratos a serem 
aplicados.     
 
A aplicação da CPA Tinta PU 300 tem como principais características: 
• Fácil aplicação   
• Resistência química e a intempéries 
• Flexibilidade  
• Possui alto poder de cobertura  
• Fácil limpeza e assepsia. 
• Acabamento brilhante. 
• Manutenção fácil, simples e de baixo custo.   
 
Especificações Técnicas___________________________________ 
 
Base química     Poliuretano / Isocianato 
Teor de sólidos:    95% 
Aspecto     Líquido 
Cor      Escolha do cliente 
Densidade     1,000 a 1,150  g/ cm3 
Viscosidade Brookfield RVT 25º C  700 a 900 mPa.s     
Tempo de trabalho    20 a 25 minitos 25°C 
Entre demãos    6 horas 
Liberação para trafego leve  12 horas  
Liberação para trafego pesado  48 horas 
Cura total     7 dias 
 
Área de Aplicação__________________                     ___________ 
 

Pintura em diversos substratos tais como. 
 
Pisos    Concreto    Metais   Tijolo 
Fibras     Madeira    Poliéster   Papel-Papelão 
  
Modo de aplicação                    _____________________________ 
 
Rolo  
Pincel  
Spray - Airless 
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Indicação                                                 ______________________ 
 
CPA Tinta PU 300 é indicada para:  
 
Indústria Automobilística, Metal Mecânica, Gráfica, Eletro Eletrônica, Têxtil, Química, 
Shopping Center, Lojas, Oficinas, Salas de aula, Frigoríficos, Cozinhas, Hospitais, 
Estacionamentos, Laboratórios, entre outros.          
 
Produto quando aplicado em áreas externas apresenta leve amarelamento.  
 
Embalagem                             _____________________________ 
 
Galão 3,6 litros 
Baldes 18 litros 
Tambor 200 litros 
 
Estocagem_____________________________________________ 
 
CPA Tinta PU 300 tem validade é de 1 ano a partir da data de sua fabricação. 
 
Cuidados básicos________________________________________ 
 
Sempre utilizar EPI 
 
01- evitar o contato com a pele; 
02- em caso de contato com a pele lavar com água e sabonete neutro; 
03- em caso de contato com os olhos, lava-los com água limpa em abundancia; 
04- após lavagem dos olhos consultar médico especializado; 
05- não reaproveitar embalagens; 
06- Manter afastado de crianças 
 
A CPA Brasil recomenda que as informações de segurança sejam conferidas na FISPQ do 
produto antes de sua aplicação.  


