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FUNDO SINTÉTICO KOKAR

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO

DESCRIÇÃO:
Fundo Sintético Kokar é um produto formulado especialmente para a 
preparação das superfícies externas e internas em madeiras e metais. 

ACABAMENTO E CORES:
Disponível no acabamento Fosco e na Cor Cinza.

INDICAÇÃO:
Fundo Sintético Kokar é indicado para superfícies metálicas, boa seca-
gem e boa resistência ao intemperismo. 

EMBALAGENS:
3,6 Litros
0,9 Litros

1. 

2. 

3. 

4. 
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SECAGEM
RÁPIDA

PROTEGE A 
SUPERFÍCIE

ANTIFERRUGEM

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:
Em caso de superfície enferrujada, lixar e remover todos os tipos de re-
síduos. Eliminar partes soltas para que não ocorram problemas de ade-
rência. Remover oleosidades, gorduras ou poeira com pano umedecido 
de solução desengraxante. 

Em caso de repintura, certi� car que não haja brilho na superfície. Se 
houver brilho, eliminar com lixa adequada.  A não observância deste 
processo pode acarretar em problemas de aderência e brilho baixo. Mais 
informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instruções na emba-
lagem para tipos de superfície.

5. 



APLICAÇÃO:
Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua 
ou similar para que o produto se torne homogêneo. Antes e durante a 
pintura, mexa a tinta novamente para que atinja o ponto ideal de aplica-
ção.

DILUIÇÃO: 
Para rolo e pincel diluir entre 10% e 15% com diluente Aguarrás Kokar.
Para pistola diluir entre 20% e 30% com diluente Aguarrás Kokar.

6. 

7. 

CAMADAS (DEMÃOS):
Recomendamos aplicação de 1 a 2 camadas, respeitando o intervalo 
recomendado de secagem entre demãos.

RENDIMENTO POR DEMÃO: 
-Fundo Sintético Kokar 3,6 Lts: até 50 m2 
-Fundo Sintético Kokar 0.9lts: até 12 m2
Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da 
experiência do aplicador e as condições da superfície. 

8. 

9. 

SECAGEM: 
Ao toque: 4 a 6 horas.
Entre demãos: 8 a 12 horas.
Final: 24 horas.

FERRAMENTAS: 
Rolo de lã, pincel e/ou pistola.
Para pistola a pressão recomendada (35 a 50 psi).

USO LOCAL:
O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem � nal 
da pintura.

10. 

11. 

12. 
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CONSERVAÇÃO:
Não aplicável.

ARMAZENAMENTO:
Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de 
crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar 
em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na 
posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, 
reutilizada ou perfurada. 

13. 

14. 

PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:
24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um 
rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está con-
dicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações 
contidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições 
de preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas 
do local, as quais fogem do controle do fabricante. 

A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam 
cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente 
com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a 
reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota � scal de compra e 
lote do produto para assegurar a garantia acima.

15. 

COMPOSIÇÃO:
Resina alquidica, cargas minerais, solventes alifáticos e aromáticos, 
aditivos, pigmentos orgânicos e inorgânicos. 

Este produto segue a classi� cação conforme 
norma ABNT: NBR 11702 tipo: 4.1.1.7

16. 

PERIGO:
Liquido e vapores in� amáveis. Provoca irritação a pele. Pode provo-
car reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular. Pode provocar 
sonolência ou vertigens. Evite inalar vapores, pode provocar danos aos 
pulmões e rins por exposição repetida ou prolongada.

17. 

FUNDO SINTÉTICO KOKAR

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO  BT023  3/ 4

CÓDIGO FOLHA

KOKAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA



CUIDADOS:
Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. 
Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa a 
local fresco e ventilado.

 Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, CO2, água pulverizada 
(névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque 
vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo 
está embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. 
Nocivo para organismos aquáticos. 

Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o reci-
piente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais.  Para 
consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualiza-
ção da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo 
nosso site:

www.kokar.com.br.

18. 

RECOMENDAÇÕES:
Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10ºC, 
acima de 40ºC ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pin-
tar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos 
fortes. 

Não misturar o produto com redutores, aceleradores, catalisadores ou 
produtos similares de composição química diferente ou desconhecida. 
Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de per-
formance nas sobras não utilizadas e guardadas.

19. 
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FUNDO NIVELADOR KOKAR

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO

DESCRIÇÃO:
Fundo Nivelador Kokar é um produto formulado especialmente para a 
preparação das superfícies externas e internas em madeiras. 

ACABAMENTO E CORES:
Disponível no acabamento Fosco e na Cor Branco.

INDICAÇÃO:
Fundo Nivelador Kokar é indicado para superfícies de madeira. De fácil 
aplicação, proporciona ótimo nivelamento, cobertura, rendimento e 
aderência às superfícies.

EMBALAGENS:
3,6 Litros
0,9 Litros

1. 

2. 

3. 

4. 
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SECAGEM
RÁPIDA

PROTEGE A 
SUPERFÍCIE

ANTIFERRUGEM

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:
Em caso de superfície enferrujada, lixar e remover todos os tipos de re-
síduos. Eliminar partes soltas para que não ocorram problemas de ade-
rência. Remover oleosidades, gorduras ou poeira com pano umedecido 
de solução desengraxante. 

Em caso de repintura, certi� car que não haja brilho na superfície. Se hou-
ver brilho, eliminar com lixa adequada. A não observância deste processo 
pode acarretar em problemas de aderência e brilho baixo. Mais informa-
ções disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instruções na embalagem 
para tipos de superfície.

5. 



APLICAÇÃO:
Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua 
ou similar para que o produto se torne homogêneo. Antes e durante a 
pintura, mexa a tinta novamente para que atinja o ponto ideal de aplica-
ção.

DILUIÇÃO: 
Para rolo e pincel diluir entre 10% e 15% com diluente Aguarrás Kokar.
Para pistola diluir entre 20% e 30% com diluente Aguarrás Kokar.

6. 

7. 

CAMADAS (DEMÃOS):
Recomendamos aplicação de 1 a 2 camadas, respeitando o intervalo 
recomendado de secagem entre demãos.

RENDIMENTO POR DEMÃO: 
-Fundo Nivelador Kokar 3,6 Lts: até 35 m2 
-Fundo Nivelador Kokar 0.9lts: até 10 m2
Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da 
experiência do aplicador e as condições da superfície. 

8. 

9. 

SECAGEM: 
Ao toque: 4 a 6 horas.
Entre demãos: 8 a 12 horas.
Final: 24 horas.

FERRAMENTAS: 
Rolo de lã, pincel e/ou pistola.
Para pistola a pressão recomendada (35 a 50 psi).

USO LOCAL:
O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem � nal 
da pintura.

10. 

11. 

12. 
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CONSERVAÇÃO:
Não aplicável.

ARMAZENAMENTO:
Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de 
crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar 
em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na 
posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, 
reutilizada ou perfurada. 

13. 

14. 

PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:
24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um 
rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condi-
cionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações con-
tidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições de 
preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do 
local, as quais fogem do controle do fabricante. 

A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam 
cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente 
com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a re-
posição do produto. Mantenha em seu poder a nota � scal de compra e 
lote do produto para assegurar a garantia acima.

15. 

COMPOSIÇÃO:
Resina alquidica, cargas minerais, solventes alifáticos e aromáticos, 
aditivos, pigmentos orgânicos e inorgânicos. 

Este produto segue a classi� cação conforme 
norma ABNT: NBR 11702 Tipo 4.1.1.6

16. 

PERIGO:
Liquido e vapores in� amáveis. Provoca irritação a pele. Pode provo-
car reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular. Pode provocar 
sonolência ou vertigens. Evite inalar vapores, pode provocar danos aos 
pulmões e rins por exposição repetida ou prolongada.

17. 
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CUIDADOS:
Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. 
Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa 
a local fresco e ventilado. Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, 
CO2, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso 
ocorra, não provoque vômito. 

Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo está em-
balagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para 
organismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o 
conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais 
e nacionais.  Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas 
ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 
4003 ou pelo nosso site:

www.kokar.com.br.

18. 

RECOMENDAÇÕES:
Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10ºC, 
acima de 40ºC ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pin-
tar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos 
fortes. 

Não misturar o produto com redutores, aceleradores, catalisadores ou 
produtos similares de composição química diferente ou desconhecida. 
Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de per-
formance nas sobras não utilizadas e guardadas.

19. 
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FUNDO GALVANIZADO

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO

DESCRIÇÃO:
Fundo Galvanizado Kokar é um produto formulado especialmente para 
a preparação das superfícies externas e internas de metais galvaniza-
dos e alumínios. . 

ACABAMENTO E CORES:
Disponível no acabamento Fosco e na Cor Branco.

INDICAÇÃO:
Fundo Galvanizado Kokar é indicado para aplicação de superfícies me-
tálicas galvanizadas ou zincadas. 

EMBALAGENS:
3,6 Litros
0,9 Litros

1. 

2. 

3. 

4. 
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SECAGEM
RÁPIDA

PROTEGE A 
SUPERFÍCIE

ANTIFERRUGEM

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:
Em caso de superfície enferrujada, lixar e remover todos os tipos de re-
síduos. Eliminar partes soltas para que não ocorram problemas de ade-
rência. Remover oleosidades, gorduras ou poeira com pano umedecido 
de solução desengraxante. 

Em caso de repintura, certi� car que não haja brilho na superfície. Se hou-
ver brilho, eliminar com lixa adequada. A não observância deste processo 
pode acarretar em problemas de aderência e brilho baixo. Mais informa-
ções disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instruções na embalagem 
para tipos de superfície.

5. 



APLICAÇÃO:
Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua 
ou similar para que o produto se torne homogêneo. Antes e durante a pin-
tura, mexa a tinta novamente para que atinja o ponto ideal de aplicação.

DILUIÇÃO: 
Usar diluente Thinner Kokar 5700 para nitrocelulose. Para rolo e pincel 
diluir entre 10% e 15%. Para pistola diluir entre 20% e 30%. 

6. 

7. 

CAMADAS (DEMÃOS):
Recomendamos aplicação de 1 a 2 camadas, respeitando o intervalo 
recomendado de secagem entre demãos.

RENDIMENTO POR DEMÃO: 
-Fundo Galvanizado Kokar 3,6 Lts: até 50 m2  
-Fundo Galvanizado Kokar 0.9lts: até 12 m2
Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da 
experiência do aplicador e as condições da superfície. 

8. 

9. 

SECAGEM: 
Ao toque: 4 a 6 horas.
Entre demãos: 8 a 12 horas.
Final: 24 horas.

FERRAMENTAS: 
Rolo de lã, pincel e/ou pistola.
Para pistola a pressão recomendada (35 a 50 psi).

USO LOCAL:
O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem � nal 
da pintura.

10. 

11. 

12. 
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CONSERVAÇÃO:
Não aplicável.

ARMAZENAMENTO:
Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de 
crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar 
em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na 
posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, 
reutilizada ou perfurada. 

13. 

14. 

PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:
24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um 
rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condi-
cionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações con-
tidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições de 
preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do 
local, as quais fogem do controle do fabricante. 

A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam 
cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente 
com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a re-
posição do produto.Mantenha em seu poder a nota � scal de compra e 
lote do produto para assegurar a garantia acima.

15. 

COMPOSIÇÃO:
Resina acrílico estirenado, cargas minerais, solventes alifáticos e aro-
máticos, aditivos, pigmentos orgânicos e inorgânicos. 

Este produto segue a classi� cação conforme 
norma ABNT: NBR 11702  Tipo 4.1.1.3

16. 

PERIGO:
Liquido e vapores in� amáveis. Provoca irritação a pele. Pode provo-
car reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular. Pode provocar 
sonolência ou vertigens. Evite inalar vapores, pode provocar danos aos 
pulmões e rins por exposição repetida ou prolongada.

17. 
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CUIDADOS:
Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. 
Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa 
a local fresco e ventilado. Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, 
CO2, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso 
ocorra, não provoque vômito. 

Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo está em-
balagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para 
organismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o 
conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais 
e nacionais.  Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas 
ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 
4003 ou pelo nosso site:  

www.kokar.com.br.

18. 

RECOMENDAÇÕES:
Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10ºC, 
acima de 40ºC ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pin-
tar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos 
fortes. 

Não misturar o produto com redutores, aceleradores, catalisadores ou 
produtos similares de composição química diferente ou desconhecida. 
Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de per-
formance nas sobras não utilizadas e guardadas.

19. 
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FUNDO SERRALHEIRO

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO

DESCRIÇÃO:
Fundo Serralheiro Kokar é um produto formulado especialmente para a 
preparação das superfícies externas e internas em metais. 

ACABAMENTO E CORES:
Disponível no acabamento Fosco e na Cor Cinza.

INDICAÇÃO:
Fundo Serralheiro Kokar produto econômico e anticorrosivo, indicado 
para superfícies externa e internas de metais ferrosos. 

EMBALAGENS:
18 Litros
3,6 Litros
0,9 Litros

1. 

2. 

3. 

4. 
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SECAGEM
RÁPIDA

PROTEGE A 
SUPERFÍCIE

ANTIFERRUGEM

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:
Em caso de superfície enferrujada, lixar e remover todos os tipos de re-
síduos. Eliminar partes soltas para que não ocorram problemas de ade-
rência. Remover oleosidades, gorduras ou poeira com pano umedecido 
de solução desengraxante. Em caso de repintura, certi� car que não haja 
brilho na superfície. Se houver brilho, eliminar com lixa adequada. A não 
observância deste processo pode acarretar em problemas de aderência 
e brilho baixo. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as 
instruções na embalagem para tipos de superfície.

5. 



APLICAÇÃO:
Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua 
ou similar para que o produto se torne homogêneo. Antes e durante a 
pintura, mexa a tinta novamente para que atinja o ponto ideal de aplica-
ção.

DILUIÇÃO: 
Para rolo e pincel diluir entre 10% e 15% com diluente Aguarrás Kokar.
Para pistola diluir entre 20% e 30% com diluente Aguarrás Kokar.

6. 

7. 

CAMADAS (DEMÃOS):
Recomendamos aplicação de 1 a 2 camadas, respeitando o intervalo 
recomendado de secagem entre demãos.

RENDIMENTO POR DEMÃO: 
 -Fundo Serralheiro Kokar 18 Lts: até 250 m2 
-Fundo Serralheiro Kokar 3,6 Lts: até 50 m2 
-Fundo Serralheiro Kokar 0.9 Lts: até 12 m2
Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da 
experiência do aplicador e as condições da superfície. 

8. 

9. 

SECAGEM: 
Ao toque: 4 a 6 horas.
Entre demãos: 8 a 12 horas.
Final: 24 horas.

FERRAMENTAS: 
Rolo de lã, pincel e/ou pistola.
Para pistola a pressão recomendada (35 a 50 psi).

USO LOCAL:
O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem � nal 
da pintura.

10. 

11. 

12. 
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CONSERVAÇÃO:
Não aplicável.

ARMAZENAMENTO:
Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de 
crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar 
em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na 
posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, 
reutilizada ou perfurada. 

13. 

14. 

PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:
24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um 
rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está con-
dicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações 
contidas no rótulo.O desempenho do produto depende das condições de 
preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do 
local, as quais fogem do controle do fabricante. 

A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam 
cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente 
com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a re-
posição do produto. Mantenha em seu poder a nota � scal de compra e 
lote do produto para assegurar a garantia acima.

15. 

COMPOSIÇÃO:
Resina alquidica, cargas minerais, solventes alifáticos e aromáticos, 
aditivos, pigmentos orgânicos e inorgânicos.

16. 

PERIGO:
Liquido e vapores in� amáveis. Provoca irritação a pele. Pode provo-
car reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular. Pode provocar 
sonolência ou vertigens. Evite inalar vapores, pode provocar danos aos 
pulmões e rins por exposição repetida ou prolongada.

17. 
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CUIDADOS:
Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. 
Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa 
a local fresco e ventilado. Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, 
CO2, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso 
ocorra, não provoque vômito. 

Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo está em-
balagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para 
organismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o 
conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais 
e nacionais.  Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas 
ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 
4003 ou pelo nosso site:  

www.kokar.com.br.

18. 

RECOMENDAÇÕES:

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10ºC, 
acima de 40ºC ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pin-
tar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos 
fortes. 

Não misturar o produto com redutores, aceleradores, catalisadores ou 
produtos similares de composição química diferente ou desconhecida. 
Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de per-
formance nas sobras não utilizadas e guardadas.
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FUNDO E ACABAMENTO

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO

DESCRIÇÃO:
Fundo e Acabamento Kokar é um produto formulado especialmente para 
a preparação das superfícies externas e internas e em superfícies metálicas
 em geral.

ACABAMENTO E CORES:
Disponível no acabamento Brilhante. 
Cores: conforme catálogo.

INDICAÇÃO:
Fundo e Acabamento Kokar é um produto dupla função, proporciona 
ótimo acabamento, com ação anticorrosiva. Indicado para aplicação de 
superfícies metálicas em geral. (Galvanizados e alumínios: utilizar fundo
para galvanizados).

EMBALAGENS:
18 Litros
3,6 Litros
0,9 Litros

1. 

2. 

3. 

4. 
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SECAGEM
RÁPIDA

PROTEGE A 
SUPERFÍCIE

ANTIFERRUGEM

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:
Em caso de superfície enferrujada, lixar e remover todos os tipos de re-
síduos. Eliminar partes soltas para que não ocorram problemas de ade-
rência. Remover oleosidades, gorduras ou poeira com pano umedecido 

brilho na superfície. Se houver brilho, eliminar com lixa adequada. A não 
observância deste processo pode acarretar em problemas de aderência 
e brilho baixo. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as 
instruções na embalagem para tipos de superfície.

5. 



APLICAÇÃO:
Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua 
ou similar para que o produto se torne homogêneo. Antes e durante a 
pintura, mexa a tinta novamente para que atinja o ponto ideal de aplica-
ção.

DILUIÇÃO: 
Para rolo e pincel diluir entre 10% e 15% com diluente Aguarrás Kokar.
Para pistola diluir entre 20% e 30% com diluente Aguarrás Kokar.

6. 

9. 

CAMADAS (DEMÃOS):
Recomendamos aplicação de 2 a 3 camadas, respeitando o intervalo 
recomendado de secagem entre demãos.

RENDIMENTO POR DEMÃO: 
-Fundo e Acabamento Kokar 18 Lts: até 250 m2 
-Fundo e Acabamento Kokar 3,6 Lts: até 50 m2 
-Fundo e Acabamento Kokar 0.9 Lts: até 12 m2
Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da 
experiência do aplicador e as condições da superfície. 

10. 

11. 

SECAGEM: 
Ao toque: 2 a 4 horas.
Entre demãos: 4 a 8 horas.
Final: 24 horas.

FERRAMENTAS: 
Rolo de lã, pincel e/ou pistola.
Para pistola a pressão recomendada (35 a 50 psi).

USO LOCAL:
O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem � nal 
da pintura.

12. 

13. 

14. 

FUNDO E ACABAMENTO

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO  BT027   2/ 4

CÓDIGO FOLHA

KOKAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA



CONSERVAÇÃO:
Não aplicável.

ARMAZENAMENTO:
Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de 
crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar 
em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na 
posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, 
reutilizada ou perfurada.

15. 

16. 

PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:
24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um 
rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condi-
cionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações con-
tidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições de 
preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do 
local, as quais fogem do controle do fabricante. 

A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam 
cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente 
com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a re-
posição do produto. Mantenha em seu poder a nota � scal de compra e 
lote do produto para assegurar a garantia acima.

17. 

COMPOSIÇÃO:
Resina alquidica, cargas minerais, solventes alifáticos e aromáticos, 
aditivos, pigmentos orgânicos e inorgânicos. 

18. 

PERIGO:
Liquido e vapores in� amáveis. Provoca irritação a pele. Pode provo-
car reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular. Pode provocar 
sonolência ou vertigens. Evite inalar vapores, pode provocar danos aos 
pulmões e rins por exposição repetida ou prolongada.

19. 
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CUIDADOS:
Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. 
Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa 
a local fresco e ventilado. Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, 
CO2, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso 
ocorra, não provoque vômito. 

Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo está em-
balagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para 
organismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o 
conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais 
e nacionais.  Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas 
ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 
4003 ou pelo nosso site:  

www.kokar.com.br.

20. 

RECOMENDAÇÕES:

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10ºC, 
acima de 40ºC ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pin-
tar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos 
fortes. 

Não misturar o produto com redutores, aceleradores, catalisadores ou 
produtos similares de composição química diferente ou desconhecida. 
Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de per-
formance nas sobras não utilizadas e guardadas.

21. 
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MASSA PARA MADEIRA

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO

DESCRIÇÃO:
Massa para Madeira Kokar é um produto formulado especialmente para 
a preparação das superfícies externas e internas em madeiras. 

ACABAMENTO E CORES:
Disponível no acabamento Fosco e na Cor Branco.

INDICAÇÃO:
Massa para Madeira Kokar produto ideal para corrigir imperfeições na 
madeira, podendo ser utilizada em áreas externas e internas. É de fácil 
aplicação, possui alto poder de enchimento e ótima lixabilidade.

EMBALAGENS:
27 kg 
5,5 kg 
 1,3 kg

1. 

2. 

3. 

4. 
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SECAGEM
RÁPIDA

PROTEGE A 
SUPERFÍCIE

ANTIFERRUGEM

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:
Em caso de superfície enferrujada, lixar e remover todos os tipos de re-
síduos. Eliminar partes soltas para que não ocorram problemas de ade-
rência. Remover oleosidades, gorduras ou poeira com pano umedecido 
de solução desengraxante. Em caso de repintura, certi� car que não haja 
brilho na superfície. Se houver brilho, eliminar com lixa adequada. A não 
observância deste processo pode acarretar em problemas de aderência 
e brilho baixo. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as 
instruções na embalagem para tipos de superfície.

5. 



APLICAÇÃO:
Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua 
ou similar para que o produto se torne homogêneo. Antes e durante 
a pintura, mexa a Massa novamente para que atinja o ponto ideal de 
aplicação.

DILUIÇÃO: 
Pronto para uso.

6. 

7. 

CAMADAS (DEMÃOS):
Recomendamos aplicação de 1 a 2 camadas, respeitando o intervalo 
recomendado de secagem entre demãos.

RENDIMENTO POR DEMÃO: 
 -Massa para Madeira Kokar 27 Kg: até 50m2
-Massa para Madeira Kokar 5,5 Kg: até 10 m2 
-Massa para Madeira Kokar 1,3 Kg: até 2,5 m2
Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da 
experiência do aplicador e as condições da superfície. 

8. 

9. 

SECAGEM: 
Ao toque: 30 minutos.
Entre demãos: 3 horas.
Final: 6 horas.

FERRAMENTAS: 
Desempenadeira, espátula de aço ou plástico.

USO LOCAL:
O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem � nal 
da pintura.

10. 

11. 

12. 
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CONSERVAÇÃO:
Não aplicável.

ARMAZENAMENTO:
Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de 
crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar 
em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na 
posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, 
reutilizada ou perfurada.

13. 

14. 

PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:
24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um 
rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condi-
cionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações con-
tidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições de 
preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do 
local, as quais fogem do controle do fabricante. 

A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam 
cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente 
com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a re-
posição do produto. Mantenha em seu poder a nota � scal de compra e 
lote do produto para assegurar a garantia acima.

15. 

COMPOSIÇÃO:
Resina Acrílica, cargas minerais, solventes alifáticos e aditivos. 

Este produto segue a classi� cação conforme 
norma ABNT: NBR 11702  Tipo 4.7.3

16. 
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CUIDADOS:
Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. 
Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa 
a local fresco e ventilado. Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, 
CO2, água pulverizada (névoa) ou espuma. 

Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de 
gravidade, procure auxílio médico levando consigo está embalagem. 
Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para orga-
nismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o 
conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais 
e nacionais.  Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas 
ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 
4003 ou pelo nosso site:   

www.kokar.com.br.

17. 

RECOMENDAÇÕES:

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10ºC, 
acima de 40ºC ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pin-
tar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos 
fortes. 

Não misturar o produto com redutores, aceleradores, catalisadores ou 
produtos similares de composição química diferente ou desconhecida. 
Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de per-
formance nas sobras não utilizadas e guardadas.

18. 
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SELADORA PARA MADEIRA

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO

DESCRIÇÃO:
Seladora para Madeira Kokar é um produto formulado especialmente 
para a preparação das superfícies externas e internas de madeiras. 

ACABAMENTO E CORES:
Disponível no acabamento Acetinado e Incolor.

INDICAÇÃO:
Seladora para Madeira possui ótimo poder de enchimento, selagem, 
aderência e elimina a porosidade da madeira. Indicado para superfícies 
novas de madeira em ambientes externos e internos.

EMBALAGENS:
3,6 Litros
0,9 Litros

1. 

2. 

3. 

4. 
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SECAGEM
RÁPIDA

PROTEGE A 
SUPERFÍCIE

ANTIFERRUGEM

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:
Em caso de superfície enferrujada, lixar e remover todos os tipos de re-
síduos. Eliminar partes soltas para que não ocorram problemas de ade-
rência. Remover oleosidades, gorduras ou poeira com pano umedecido 
de solução desengraxante. Em caso de repintura, certi� car que não haja 
brilho na superfície. Se houver brilho, eliminar com lixa adequada. A não 
observância deste processo pode acarretar em problemas de aderência 
e brilho baixo. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as 
instruções na embalagem para tipos de superfície.

5. 



APLICAÇÃO:
Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua 
ou similar para que o produto se torne homogêneo. Antes e durante a 
pintura, mexa a seladora novamente para que atinja o ponto ideal de 
aplicação.

DILUIÇÃO: 
Para madeira nova diluir até 30% com diluente Thinner Kokar 5700.
Para acabamento encerado de 80% a 100% com diluente Thinner 
Kokar 5700.

6. 

7. 

CAMADAS (DEMÃOS):
Recomendamos aplicação de 1 a 2 camadas, respeitando o intervalo 
recomendado de secagem entre demãos.

RENDIMENTO POR DEMÃO: 
-Seladora para Madeira Kokar 3,6 Lts: até 35 m2  
-Seladora para Madeira Kokar 0.9lts: até 10 m2
Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da 
experiência do aplicador e as condições da superfície. 

8. 

9. 

SECAGEM: 
Ao toque: 30 minutos.
Entre demãos: 1 hora.
Final: 2 horas.

FERRAMENTAS: 
Rolo de lã, pincel e/ou pistola.
Para pistola a pressão recomendada (35 a 50 psi).

USO LOCAL:
O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem � nal 
da pintura.

10. 

11. 

14. 
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CONSERVAÇÃO:
Não aplicável.

ARMAZENAMENTO:
Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de 
crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar 
em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na 
posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, 
reutilizada ou perfurada. 

15. 

16. 

PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:
24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um 
rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condi-
cionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações con-
tidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições de 
preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do 
local, as quais fogem do controle do fabricante. 

A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam 
cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente 
com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a re-
posição do produto. Mantenha em seu poder a nota � scal de compra e 
lote do produto para assegurar a garantia acima.

17. 

COMPOSIÇÃO:
Resina à base de nitrocelulose, solventes alifáticos e aromáticos, aditi-
vos, pigmentos orgânicos e inorgânicos. 

PERIGO:
Liquido e vapores in� amáveis. Provoca irritação a pele. Pode provo-
car reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular. Pode provocar 
sonolência ou vertigens. Evite inalar vapores, pode provocar danos aos 
pulmões e rins por exposição repetida ou prolongada.

Este produto segue a classi� cação conforme 
norma ABNT: NBR 11702 Tipo 4.1.1.6

18. 

19. 
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CUIDADOS:
Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. 
Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa 
a local fresco e ventilado. Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, 
CO2, água pulverizada (névoa) ou espuma. 

Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de 
gravidade, procure auxílio médico levando consigo está embalagem. 
Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para orga-
nismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o 
conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais 
e nacionais.  Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas 
ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 
4003 ou pelo nosso site:   

www.kokar.com.br.

20. 

RECOMENDAÇÕES:

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10ºC, 
acima de 40ºC ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pin-
tar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos 
fortes. 

Não misturar o produto com redutores, aceleradores, catalisadores ou 
produtos similares de composição química diferente ou desconhecida. 
Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de per-
formance nas sobras não utilizadas e guardadas.
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