
Ntec Hidro 4000 - Composição à base de resina acrílica emulsionada em água que ao secar forma uma 
película absolutamente transparente. Este produto forma uma película brilhante resistente às ações do 
tempo e a fungos (mofo), realça o aspecto natural da superfície e facilita a sua limpeza. Apresenta secagem 
rápida e ótimo rendimento. Contém um agente fungicida/algicida visando à preservação microbiológica. 
Compatível com sistemas de pintura à base d'água. Com o Ntec Hidro 4000 você protege, impermeabiliza, 
pedras naturais, telhas cerâmicas, pisos, madeiras e fundos metálicos

Descrição

Transparente / acetinado.

Acabamento

O produto deve ser mantido em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não 
tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. E ser armazenado com 2 
anos a partir da data de fabricação,

Prazo de Armazenagem

Branco e após secagem incolor.

Cores 

Recomendações

Para preservar sua saúde aconselhamos o uso de equipamentos de segurança adequados, como óculos, 
máscaras e luvas para o manuseio e a aplicação deste produto.

Principais Benefícios 

Dá brilho* para sua superfície, Impermeabiliza e dá resistência, Fácil de limpar.

Ntec Hidro 4000
Resina acrílica emulsionada em água

Ficha técnica



(Norma da ABNT NBR 13245) Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a 
pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de 
pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes 
que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um 
acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado: REPINTURA: Observe o estado geral da pintura 
antiga. Estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique a tinta de acabamento; POEIRA E PÓ DE 
LIXAMENTO: Remova com escova de pêlos e pano limpo umedecido com água e deixe secar; SUPERFÍCIES 
BRILHANTES: Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento; MANCHAS GORDUROSAS E 
GRAXAS: Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar; MOFO: Limpe com água sanitária e deixe agir 
por alguns minutos. Enxágue e deixe secar; UMIDADE: Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas 
de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente.

Preparação da Superfície 

Diluir 5% com água.

Preparação do Produto
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Ntec Hidro 4000
Resina Acrílica 

Emulsionada em Água

2 a 3 demãos Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas.

N° de Demãos e Secagem 

Pincel / rolo - 45 m² por galão / demão.

Pistola - 22 m² por galão / demão.

 *O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, 
rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.

Rendimento

Não descarte o produto ou embalagem no meu ambiente. Realizar o descarte em local apropriado e 
regulamentado de acordo com legislação vigente do meio ambiente local. Não reutilize as embalagens.

Cuidados Ambientais 



NTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
Av. Independência, 900
Cidade Nova – Pindamonhangaba – SP
CEP: 12414-240   

Brasil
Tel.: +55 12 3643-4225
e-mail: contato@grupontec.com.br
www.grupontec.com.br

As informações contidas neste boletim servem como orientação. Não há nenhuma garantia expressa ou implícita quanto aos resultados obtidos com o uso do 
produto, isolamento ou em formulações, em operações que não estejam sob nosso controle direto.

ARMAZENAGEM

Estocar em local 
bem ventilado e 

em sua 
embalagem 

original sempre 
fechada.

Evitar lugares 
onde ocorra 

incidência de luz 
e calor.

Evitar variações 
extremas de 
temperatura.

Estocar por no 
máximo 12 

meses.

Em caso de 
vazamento, 

absorver resíduos 
com terra ou 

areia.

12

Segurança

Apresenta baixo 
risco à saúde, 
porém, evitar 

contato excessivo 
com a pela.

Em caso de 
contato com os 
olhos, lavar com 
água corrente.

Usar luvas de PVC

ou látex.

Usar óculos de 
segurança.

Em caso de 
ingestão, 

provocar vômito, 
tomar bastante 
água e procurar 

um médico.
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