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EVOLUTION 

 
Antiincrustante Híbrido SPC   
Antiincrustante de alta performance à base de polímero de desgaste controlado totalmente livre de TBT combinado com biocidas 
especiais com sistema self-polish.  
Desenvolvido para oferecer proteção a lanchas, veleiros e embarcações de lazer por período aproximado de 12 meses.  
A vida útil do revestimento é diretamente proporcional a espessura aplicada. 

 

Informações Práticas 
Cor    Vermelho, azul, e preto 
Acabamento/Brilho  Acetinado (ASTM D 523) 
Sólidos por volume  50% (Petrobrás N-1358) 
Espessura seca                100 micrometros por demão, equivalentes a 200 micrometros de filme úmido. 
Rendimento teórico  5,0 m²/litro, baseado na espessura seca de 100 micrometros 
Rendimento prático                       Deduzir do rendimento teórico os percentuais relativos às perdas estimadas para a condição  

                                                   específica da pintura. 

Aplicação 
Relação de mistura  Monocomponente. 
Método de Aplicação  Pistola convencional: recomendado 
    Pistola Airless: recomendado  
                                          Trincha ou rolo: Recomendado em múltiplas demãos para atingir a espessura recomendada 
Diluição    Não é recomendada, caso necessário, utilize VINCISOLV 950 até 5% em volume. 
Limpeza  VINCISOLV 950 

 
Tempo de Secagem Intervalo de Repintura 

 
Imersão 

Temperatura Secagem Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
 Toque Manuseio     

25ºC 30 min 4 horas 6 horas 7 dias 12 horas 5 dias 
 
Estocagem   Guardar em local seco, abrigado e ventilado até 12 meses. 
Embalagem   Balde de 20 litros / Galão de 3,6 litros  
Ponto de fulgor                Maior que 23ºC  

   Nº despacho da ONU                    1263 
 VOC    355 g/l (calculado) 

 

Preparação da superfície 
# Aço 
Lavar com água limpa de modo a remover todo e qualquer contaminante da superfície. 
Prepare a superfície com Jateamento abrasivo padrão Sa 2 ½ ou utilizar tratamento mecânico ao padrão St3 
Lavar e aguardar a secagem completa. 
A superfície deverá estar devidamente limpa, seca e totalmente isenta de óleos, graxas, sais ou qualquer contaminante. 
Aplicar duas demãos de 125 micrometros seco do Vincipoxi Yacht ou uma demão de 75 micrometros seco de Vincinil 600, 
dependendo do estado geral da pintura anterior (manutenção). Este critério deve ser adotado em conjunto com o departamento 
técnico. 

 

# Fibra de vidro e Não ferrosos (galvanizado) 
Lavar com água limpa de modo a remover todo e qualquer contaminante da superfície. 
Lixar toda a superfície. 
Lavar e aguardar a secagem completa. 
A superfície deverá estar devidamente limpa, seca e totalmente isenta de óleos, graxas, sais ou qualquer contaminante. 
Aplicar 1 (uma) demão do Vincidere Yacht com 15 micrometros de espessura seca conforme instruções descritas no rótulo e na 
ficha técnica deste produto. 
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# Madeira 
Lavar com água limpa de modo a remover todo e qualquer contaminante da superfície. 
Lixar 
Lavar e aguardar a secagem completa. 
A superfície deverá estar devidamente limpa, seca e totalmente isenta de óleos, graxas, sais ou qualquer contaminante. 
Aplicar uma demão de 75 micrometros seco de Vincinil 600. 

 

Aplicação 
Calcular a área do fundo da embarcação (consultar departamento técnico) 
Misturar bem o conteúdo da embalagem. Não diluir e não misturar qualquer outro produto. 
Aplicar todo o volume de tinta antiincrustante recomendado. 
Obedecer os intervalos de repintura e o prazo máximo para o lançamento da embarcação na água. 

 

Limitações 
Não pintar quando a umidade relativa do ar exceder 85% 
Efetuar a aplicação conforme instruções de uso contidas na embalagem. 
Utilizar todo o volume de tinta antiincrustante calculado considerando mínimo de 300 micrometros de espessura seca do 
filme total da tinta. 
Observar que, ao utilizar trincha ou rolo, deve-se aplicar um maior número de demãos para se alcançar a espessura 
recomendada. 
Faz-se necessário o controle da espessura aplicada. 
Obedecer o prazo máximo para imersão.  

 

Precauções 
As precauções mínimas a serem observadas no manuseio de qualquer tinta são dadas a seguir 
a) Evitar contato com a pele e com os olhos (usar luvas, óculos protetores, máscara, cremes protetores, etc.) 
b) Assegurar ventilação adequada do ambiente. 
c) Em caso de contato da tinta com a pele, lavar com água e sabão ou com produto específico para limpeza de pele. Caso 
ocorra contaminação dos olhos, lavar com água em abundância durante 15 minutos e procurar auxílio médico. 
d) Produto inflamável. Manter longe de faíscas, chamas expostas e fontes de calor. Não deve ser permitido fumar na área 
de trabalho. 
e) Consultar a FISPQ do produto para maiores informações sobre Saúde e Segurança. 

 

Definições 
Tolerâncias: As informações numéricas constantes deste boletim técnico acham-se sujeitas às tolerâncias normais de 
fabricação. 
Rendimento: Os rendimentos práticos podem variar, dependendo da superfície, da espessura aplicada, as condições de 
aplicação, da geometria da estrutura a ser pintada, dos métodos de aplicação, condições climáticas, etc. 
Sólidos p/volume: É a percentagem de tinta seca que pode ser obtida de tinta líquida sob determinadas condições. 

 
Ressalva: As informações contidas neste boletim técnico não devem ser tomadas como definitiva: qualquer pessoa que use este produto 
para qualquer outra finalidade além da especificada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a 
adequação do mesmo ao fim específico que se pretende, o faz por sua própria conta e risco. 
Todas e quaisquer recomendações ou informações sobre este produto (neste boletim técnico ou em outro lugar) foram compiladas para 
sua ajuda e orientação. Entretanto, como não temos qualquer controle sobre a qualidade e condição do substrato ou sobre os inúmeros 
fatores que afetam o uso e aplicação deste produto, nenhuma garantia, expressa ou subentendida, é dada ou sugerida, quanto a essas 
informações. Desta forma, a não ser que concordemos especificamente por escrito em faze-lo, não assumimos qualquer responsabilidade 
quanto ao rendimento, desempenho ou (sujeito a legislação vigente) quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso das 
informações ou dos produtos aqui mencionados. Todos os produtos e/ou assistência técnica são fornecidos de acordo com nossas 
condições padrão de venda. Sugerimos solicitar cópia da mesma. As informações contidas neste Boletim técnico estão sujeitas a 
modificações periódicas de acordo com nossa política de continuo desenvolvimento e aprimoramento de produtos. É responsabilidade do 
usuário verificar junto ao representante da TINTAS VINCI  se este Boletim Técnico está atualizado antes da utilização do produto 
correspondente. 

 
 

 


