
 

 

     BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO                                                     

 

    
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 

UNIVERSO SPRAY PREMIUM METÁLICA, é uma tinta em spray que proporciona 

efeitos metálicos para decorar objetos de gesso, cerâmica, papel e metal, além de proteger 

contra ferrugem. Indicada para pinturas internas, de secagem rápida e excelente 

acabamento. 

COMPOSIÇÃO: Resina acrílica, resina hidrocarbônica, pigmentos, solventes, aditivos e gás 

propelente butano e propano. 

 
PREPARO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO 
 

Mantenha  a superfície bem limpa e seca. Se necessário, lixe, elimine o pó e demais 

contaminantes como ceras, óleos e gorduras existentes.  

 

AGITE BEM A EMBALAGEM ANTES DE CADA APLICAÇÃO. 

 

Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula em qualquer superfície para 

verificar o formato do jato.  

 

Metal ferroso e não ferroso (alumínio, cobre, latão, galvanizados, etc). Após a 

superfície devidamente preparada e limpa, aplique um fundo de forma homogênea, 

cobrindo bem a superfície e aguarde a secagem. Lixe suavemente com lixa 400 até deixar 

a superfície bem lisa. Elimine o pó do lixamento e aplique a cor desejada em camadas 

finas e uniforme. 

Para Gesso: Proceda as operações de limpeza e lixamento iguais das demais superfícies, 

e aplique a cor desejada, observando o número de demãos e o intervalo entre elas. 

 

Importante: Não aplicar o Universo Verniz Spray sobre a cor Cromado, Ouro, 

Dourado e Cobre.  
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          Ao toque: 15 minutos 
      Manuseio: 2 horas  
      Final: 24 h 
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CUIDADOS E PRECAUÇÕES: 

Qualquer que seja a superfície a ser pintada de madeira ou metal, estas deverão estar 

limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, 

pó, brilho, resina natural da madeira, etc. Superfícies novas deverão receber uma demão 

de fundo apropriado para cada tipo de superfície.  

Evitar expor a superfície pintada a esforços durante 1 semana após aplicação do produto, 

pois a película da tinta estará em processo de cura. Evite fazer retoques isolados. Eles 

deverão ser feitos simultaneamente com a pintura. 

Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças ao sol, antes da pintura. Não realize 

a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Faça um teste, numa pequena 

área, para certificar-se da compatibilidade e secagem do produto em papel, gesso, metal, 

couro, cerâmica, vime, plásticos e acrílicos. Ao termino da pintura, vire a embalagem 

de cabeça para baixo e pressione a válvula até que se note somente a saída de gás; 

isto evitará possíveis entupimentos. Em caso de entupimentos, mergulhe o bico 

aplicador em algum tipo de solvente. 

 

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE: Perigo. Aerossol extremamente inflamável. 

Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. Provoca irritação à pele.  Suspeita-se 

que prejudique a fertilidade ou o feto. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode 

provocar danos aos órgãos.  Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. 

Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Se for necessário 

consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. Leia o rótulo antes de 

utilizar o produto. Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. 

— Não fume. Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não perfure 

ou queime, mesmo após o uso. Descarte o conteúdo/recipiente em destinação final 

adequada, conforme regulamentações locais vigentes. Embalagem sujeita a deformação 

se houver empilhamento excessivo. Em caso de princípio de incêndio, use extintores de 

gás carbônico ou pó químico seco. Quando exposta ao calor intenso, qualquer 

embalagem fechada pode romper devido à pressão interna ou deformar. Se houver 

derramamento ou vazamento, utilize material absorvente (serragem, areia, argila, etc). 

Não permita o escoamento para córregos, rios ou esgotos. Evitar respirar vapores. Lavar 

o vestuário contaminado antes de reutilizar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C. 

Em caso de ingestão: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

TOXICOLÓGICA (CEATOX), ou um médico. Se possível leve a embalagem.Em caso 

de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No 

caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Em caso 

de irritação cutânea: procure um médico. Em caso de incêndio: utilize para extinção: 

espuma resistente a álcool, neblina d’água, pó químico e dióxido de carbono. A ficha de 

informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico pode 

ser obtida no site: www.universotintas.com.br 
 

 

 
 

 
 
  

 

       Este produto está classificado conforme norma NBR 14721, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 
 

                                                    

 
 

          ATENDIMENTO 24 HORAS 

CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica 

         0800 0148110 

SUPORTE AO MÉDICO  
 

  

E-MAIL: UNIVERSOTINTAS@UNIVERSOTINTAS.COM.BR 
SITE: WWW.UNIVERSOTINTAS.COM.BR 

SAC 0800 771 1655 

ATENDIMENTO 

http://www.universo.com.br/

