RECOMENDAÇÕES
TINTAS, VERNIZES E GLAZES
Planeamento antes do trabalho de pintura
Escolhendo uma madeira adequada e uma construção apropriada, é possível reduzir
drasticamente a utilização de produtos de conservação para madeiras.
Compre apenas as quantidades de tinta de que realmente necessita. A maioria dos
fabricantes de tintas comercializa os seus produtos em vários tamanhos. Assim, consegue-se evitar, desde logo, a acumulação de resíduos, dado que as tintas, vernizes e os
glazes têm um prazo de validade limitado. Alguns dos fabricantes de tintas têm programas específicos na sua página da Internet com os quais se pode experimentar o efeito
que uma determinada cor vai ter nos espaços que se pretende pintar. Além disso, também dão outras informações úteis, por ex., como escolher o pincel apropriado.

Escolha da tinta certa
Para a sua própria segurança e protecção da sua saúde, use unicamente tintas e conservantes para madeira especificamente homologados para aplicação em espaços
interiores.
No sector da bricolage, existem produtos inócuos para praticamente todas as aplicações, fabricados com base em matérias-primas sustentáveis de origem vegetal ou
mineral. Muitas das tintas usadas por crianças, por ex., tinta de pintar com os dedos, giz
de pintura na estrada, tintas para vidro ou plasticinas não precisam de ter um prazo de
validade longo e, por isso, podem ser compostos quase exclusivamente por materiais
naturais: terra mineral ou ingredientes de origem vegetal para dar cor, cola de celulose
como aglutinante e água como solvente.
Opte por tintas de parede com elevado poder de cobertura. Assim, poderá evitar ter de
dar uma segunda demão.
Ao comprar tintas e vernizes para interiores, procure sempre pela marcação „Clever
akafen“. Estes produtos são controlados, entre outros aspectos, ao nível de ingredientes
(metais pesados, teor VOC, concentração de formaldeído, …). Além disso, os produtos
têm de satisfazer o requisito mínimo de permitir a pintura de 7 m2 por cada litro para uso
externo e 5 m2 por cada litro para o interior e serem comercializados em embalagens de
vários tamanhos.
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Depois da pintura
Durante e depois de pintar e secar, devem-se arejar bem os espaços interiores em
questão para que possam ser eliminadas eventuais substâncias nocivas.
Os restos de tinta duram mais tempo se os recipientes estiverem bem fechados e forem
guardados virados ao contrário. Esta medida impede a formação de peles na superfície
da tinta dentro da embalagem.
Os resíduos de tinta e verniz são compostos, na sua grande maioria, por recipientes com
restos de tinta ou incrustações de tinta de menores ou maiores dimensões. A maioria
destes recipientes contaminados pode ser reciclada. Leve os recipientes vazios com incrustações de tinta e outros resíduos contaminados com tinta (pincéis, rolos, …) à SuperDrecksKëscht®.
Peça ao revendedor especializado que o aconselhe nesse sentido. Encontra-se na Internet uma lista das lojas que participam na campanha „Clever akafen“, em www.sdk.lu e
www.clever-akafen.lu.
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