
DÚVIDAS

DESCRIÇÃO

O Calacare PSC foi desenvolvido para impermeabilizar, prote-
ger e fornecer um ótimo acabamento em superfícies que per-
manecem em constante contato com água clorada.
Pode também ser usado em tanques de água potável sem 
risco de contaminação.

    Impermeabiliza e fornece acabamento em um unico produto.
    Para piscinas de alvenaria, azulejo e fibra de vidro.
    Fácil utilização, não precisa de compressor e pistola.
    Possuí alta resistência ao cloro, evitando descoloramento.
    Pode ser aplicada mesmo em ambientes ainda úmidos.

Para maiores informações consulte a ficha técnica ou entre em contato com a DM Química.

Eu mesmo consigo pintar minha piscina com esse produto?
  Sim! Nos casos que é necessário apenas a pintura, o processo de apli-
cação é simples, porem requer atenção.
Não sei qual tinta devo usar em minha piscina, o que eu faço?
  Não tem problema, fique tranquilo, nós  analisamos a sua piscina e 
recomendamos o produto ideal para sua reforma.
Minha piscina é de Vinil, consigo utilizar esse produto?
 Não! O Vinil não pode ser pintado com nenhum tipo de tinta, porem, você 
pode remover o vinil e aplicar o produto direto na alvenaria, isso reduz bas-
tante os custos em relação a troca, além de prover maior resistência.

*Utilizar Polyclear PSC nas bordas acima da linha d’ água para evitar descoloramento.
*Leia atentamente as informações de preparo na ficha técnica.

Secagem

Entre demãos
- 12 a 71 horas
Ao toque
- 6 horas
Total
- 7 dias

Acabamento

Aspecto
- brilhante
Cores
- azul, branco
   (demais consulte)

Rendimento

Calacare PSC
- 5 a 8 m²/l
   (2 demãos)

Aplicação

Rolo
- lã (carneiro/sintético)
Pincel
- 75mm a 100mm
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CONTATO

A DM Química é uma empresa 
especilizada no desenvolvimen-
to e comercialização de produ-
tos para piscinas, pisos e 
proteção passiva. Trabalhamos 
há mais de 10 anos oferecendo 
excelente qualidade técnica e 
confiabilidade.

Nossos produtos são desen-
volvidos com alta tecnologia, 
pensando sempre na facilidade 
de utilização, resistência e dura-
bilidade.

Não sabe como reformar 
sua piscina?

Entre em contato com a gente, 
envie fotos, analisamos a sua 
piscina e indicamos o processo 

correto para reforma.

CALACARE PSC
Tinta Epóxi para Piscina


