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PROMAPAINT® SC4 

TINTA INTUMESCENTE AQUOSA Ref. 1064 

 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA PROMAPAINT® SC4 é um revestimento intumescente aquoso 

monocomponente, isento de fibras, formulada à base de copolimeros 

acrílicos. 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO Revestimento intumescente para a proteção de estruturas metálicas. 

Adequado para a proteção de perfis em I e H bem como para secções 

ocas. Revestimento que em caso de incêndio cria uma espuma isolante 

protetora. Pode ser utilizado tanto em interior como em exterior. 

PROMAPAINT® SC4 foi desenhado para conferir resistência ao fogo a 

estruturas metálicas até 90 minutos. Pode ser aplicado em estruturas 

galvanizadas. 

PROPRIEDADES  Excelente eficiência a baixas espessuras;  

 Permite um bom rendimento; 

 Ensaiado para todo o tipo de perfis (incluindo perfis ocos); 

 Proteção até 90 minutos; 

 Permite a aplicação de altas espessuras; 

 Produto ensaiado segundo a norma EN 13381-8; 

 Produto com Marcação CE. 

NÚMERO DE COMPONENTES 

 

1 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

- Cor Branco 

- Aspeto da película seca Liso, Mate  

- Densidade 1,30±0,05 kg/Lt 

- Espessura seca recomendada De acordo com a massividade do aço estrutural 

- Espessura seca por demão Até 750m secos 

- Rendimento teórico 2kg/m2 (para 1000m secos) 
 

 Teor de COV* 

(g/l) 

Teor de sólidos 

(%) 

Ponto de inflamação 

ISO 2719 

 2,2 g/l 68±2% Não aplicável 

 * Pronto a aplicar. Cumpre com o valor limite (140g/L) para a Categoria A/i) da Diretiva 

2004/42/CE. 
 

- Tempos de secagem (para 40m secos) 

 20ºC e 50% humidade relativa      

Secagem superficial 8h00 (para 1000m secos)      

Tempo mínimo entre demãos 8h00      

 

 

 

www.barbot.pt 

FICHA TÉCNICA 

http://www.barbot.pt/


 

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e 

desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao 

facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados. 
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CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 

- Preparação da superfície Aço novo: Decapar com jato abrasivo ao grau Sa 2½ segundo a norma ISO 8501-

1 (SSPC-SP 10 NACE No. 2). Remover os resíduos de abrasivo e as poeiras da 

superfície. Remover óleos, gorduras ou outros contaminantes, com um 

detergente adequado. 

Para situações em que a decapagem do aço, por jato abrasivo seja 

impraticável recomenda-se escovagem mecânica de acordo com St3 ou 

escovagem manual de acordo com St2 (ISO 8501-1).   

Após decapagem, aplicar o primário logo que possível, para evitar 

contaminações e proteger o aço da oxidação. Não deixar o aço decapado por 

pintar, durante a noite. 

Também pode ser aplicado em aço galvanizado. O aço galvanizado deverá 

estar limpo e desengordurado, livre de contaminações como sais de zinco ou 

soluções de cromatos. Deve ser aplicado um primário próprio para galvanizados. 

 

- Condições ambientais 
Temperatura ambiente – Superior a 5 ºC  

Humidade relativa – Inferior a 80% 

Humidade do suporte – Inferior a 5% 

Temperatura do suporte – 2 a 3 ºC acima do ponto de orvalho. 

 

- Equipamentos  
Rolo ou trincha: Recomendamos a utilização de rolo de pelo curto.  

Pistola airless: Bico = 0,43-0,64mm (0,017 – 0,025 polegadas). Pressão de trabalho 

= 180-250bar. Recomendamos a utilização de uma mangueira adequada à 

pressão do equipamento, comprimento máximo de 60m e diâmetro interno de 

10mm.   

Nota: recomendamos a aplicação com pistola airless dado que permite obter 

um acabamento com espessura de filme seca uniforme, rapidez de secagem e 

rapidez na aplicação. 

 

ESQUEMAS DE PINTURA 
 

Tinta intumescente para estruturas metálicas  

Primários Recomendados: 

O PROMAPAINT® SC4 é compatível com primários alquídicos, epoxídicos, e 

epoxídicos ricos em zinco (base solvente e base aquosa) tais como: PRIMÁRIO SR 

240RF; PRIMÁRIO SR 116W; EPOXIPRIMER 625; EPOXIPRIMER 162W; EPOXIPRIMER 

757; BARBOZINC 350 

Acabamentos Recomendados: 

Para ambientes do tipo Y e Z1 (segundo a ETAG 018-2) deve ser aplicado um 

acabamento do tipo: POLICRIL; BARBOLUX ou BARBOTHANE i400. Para ambientes 

Z2 pode ser aplicado sem acabamento ou com um acabamento recomendado 

para as categorias Y e Z1. 

 

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

- Processo de aplicação 

 
1- Homogeneizar o PROMAPAINT® SC4 com misturador mecânico até que o 

produto esteja completamente homogeneizado. Recomendamos 

agitação a baixa velocidade dado que a agitação a alta velocidade 

pode favorecer a incorporação de ar no produto e prejudicar a sua 

performance. 

2- Aplicar o PROMAPAINT® SC4 na espessura necessária tendo em conta 

que para aplicação a airless poderá ser aplicada uma espessura seca 

por demão de 750m (1100m húmidos) e para aplicação a rolo ou 

trincha poderá aplicar uma demão de 350m de espessura seca (515m 

húmidos). 
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3- Nos cantos, arestas, etc. aplicar uma demão prévia do material, antes da 

demão geral. 

4- Sobre o aço, controlar a espessura do filme seco com processos não 

destrutivos (segundo a norma ISO 2808). Se não foram atingidas as 

espessuras desejadas, aplicar uma nova demão. 

 

Recomendamos a leitura e implementação do guia: “BEST PRACTICE GUIDE 

ON THE APPLICATION OF INTUMESCENT COATINGS TO CONSTRUCTIONAL 

STEEL” publicado pelo CEPE. 

 

-Diluentes e diluições 
Rolo ou trincha: 0 a 3% com água doce. 

Airless: 0 a 3% com água doce. 
 

- Número de demãos Aplicar as demãos necessárias para atingir a espessura necessária. 

- Diluente de limpeza Água  

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 

 

1 ano, quando em embalagens de origem (Temperatura Mínima – 5 ºC; 

Temperatura Máxima – 40 ºC) 

FORMA DE FORNECIMENTO 25kg  

CERTIFICADOS E ENSAIOS Produto com Marcação CE segundo a ETAG 018-2. 

Produto com a ETA 13/0198 – Testado segundo as normas EN 13381-8 e EN 

13501-2 para resistência contra o fogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCOS E SEGURANÇA Solicitar o pedido para fds@barbot.pt   

 

janeiro 2019 

 

http://www.cepe.org/wp-content/uploads/2018/01/Best-Practice-Application-Guide-Intumescents-150401-Final-3.pdf
http://www.cepe.org/wp-content/uploads/2018/01/Best-Practice-Application-Guide-Intumescents-150401-Final-3.pdf
http://www.cepe.org/wp-content/uploads/2018/01/Best-Practice-Application-Guide-Intumescents-150401-Final-3.pdf
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