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CARACTERÍSTICAS / INDICAÇÃO 

Tinta especialmente desenvolvida para aplicação com pincel de feltro para o mercado 

cartazista de supermecados e comércio varejista em geral.  

Toda a linha tem acabamento  permanente no Papel Cartaz Descartável ou pode ser removível 

em cartazes reutilizáveis (Polietileno ou Cartazes Plastificados), com o auxílio do nosso 

REMOVEDOR DE TINTA P/ ESCRITA (TP.0090). 

 

Disponível nas cores:  

 

- Tinta para Escrita Amarelo Ref.: TP.0102 

- Tinta para Escrita Azul Ref.: TP.0115 

- Tinta para Escrita Vermelho Ref.: TP.0110 

- Tinta para Escrita Preto Ref.: TP.0125 

 
PROPRIEDADES QUÍMICAS 

Produto à base de álcool. 

 

PROPRIEDADES FÍSICAS 

Líquido de baixa viscosidade, odor característico e de evaporação rápida. 

 

EMBALAGEM 

As tintas são fornecidas em frasco de 500mL. 

 

ARMAZENAGEM E MANUSEIO 

Os produtos, em sua embalagem original, sem danos ou aberturas, devem ser armazenados 

em local seco e coberto, protegidos da luz solar direta ou indireta, em temperatura inferior a 

40ºC e longe de fontes térmicas. Recomendamos a prática adequada de higiene e limpeza, 

evitando-se o contato do produto com a pele e não utilizando roupas que tenham sido 

contaminadas pelo mesmo. 

 

PRAZO DE VALIDADE 

O prazo de validade da TINTA P/ ESCRITA (TP) é de 24 meses, desde que respeitadas as 

condições de armazenagem citadas acima. 

 

PRODUTO AUXILIAR 

- REMOVEDOR DE TINTA P/ ESCRITA (Ref.: TP.0090) 

Produto fornecido em frasco borrifador de 500mL, desenvolvido para remover a TINTA P/ 

ESCRITA (TP) em determinados substratos, como por exemplo o Polietileno e os Cartazes 

Plastificados.  

Produto de uso técnico e profissional.  

 

IMPORTANTE 

A FISPQ do produto está disponível no nosso site (www.genesistintas.com.br). 


