
AFFACOR TLS 
COMPATÍVEL COM ESMALTES SINTÉTICOS E TINTAS 
A BASE DE ÁGUA 
 
APRESENTAÇÃO 

As pastas concentradas de pigmentos Affacor TLS são produzidas com pigmentos,  

resinas e aditivos especialmente selecionados e balanceados para conseguir tingir  

qualquer tipo de tinta latex ou esmalte sintético. A linha está composta por 11 cores  

diferentes, formulados com pigmentos orgânicos e inorgânicos, sem presença de metais  

pesados.  

APLICAÇÕES 

As pastas Affacor TLS são ideais para serem utilizadas para tingir produtos de uso  

arquitetônico. 

Estas dispersões são controladas estritamente mediante colorímetro de última geração,  

assegurando a reprodutividade da cor e a força de tingimento. Também são controladas  

a viscosidade, o peso específico, gotejamento e também a compatibilidade com os  

diferentes produtos de uso arquitetônico. 

EMBALAGEM 

As dispersões de pigmentos Affacor TLS são embaladas em bisnagas plásticos,  

contendo 34 ml, e podem ser adquiridas em caixas contendo 12 embalagens de uma 

mesma cor. 

  

COMPOSIÇÃO BÁSICA 

Estas pastas contêm em sua composição pigmentos orgânicos ou inorgânicos,  

cargas minerais, aditivos dispersantes, aditivos antiespumantes, biocidas, agentes  

neutralizantes amínicos, glicóis e água. 

ATENÇÃO 

Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento 

e derivam de experiências e analises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da 

superfície, modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e, 

sendo assim, não podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel 

M. Annetta - CRQ: 04.234.873 

Há mais de 8 anos toda nossa linha de produtos é livre de metais pesados e outras substâncias cancerígenas de acordo 

com os organismos internacionais. 

 

 

Para informações específicas sobre riscos ou condutas em casos de emergência entre em contato com o 
CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica através dos telefones: (11) 2661-8571 e 0800-0148110. 
* Atendimento 24 horas, tenha em mãos a embalagem do produto para fornecer as informações necessárias 

 


