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Tinta Serigráfica Preta para Sinalização Viária 

Tinta Serigráfica Solvente DMTIN08 

 

 

 

DESCRIÇÃO 

A Tinta Serigráfica Preta, código DMTIN08, foi 

desenvolvida para ser utilizada em processos de 

impressão serigráfica de películas retrorrefletivas 

destinadas ao segmento de sinalização viária. A tinta 

é base solvente e monocomponente, utilizando 

apenas Solvente Lento(DMSVNV) em sua preparação 

para promover a aderência da tinta na película no 

momento da impressão. 

A Tinta Serigráfica Preta é opaca e, quando 

aplicada sobre uma película retrorrefletiva de 

qualquer cor, não permite a passagem de luz, 

fazendo com que ela mantenha a coloração preta 

durante o dia e durante a noite quando iluminada 

pelo farol de um veículo. 

INSTRUÇÕES DE USO 

 Antes da impressão, limpar a película com 

álcool etílico e esperar secar completamente. 

 Tela de Poliéster: 120 fios/cm²; espessura do 

fio: 34 µm. 

 Temperatura de impressão (ambiente de 

trabalho): 18 a 25 °C 

 Dureza do rodo: 70 a 75 shores. 

 Secagem (ao toque): 

- 3 a 4 horas em temperatura ambiente 

(aproximadamente 25 °C). 

 

 

 

AUXILIAR 

Código Descrição Quantidade adicionada Observação 

DMSVNV Solvente Lento  10% 
A tinta e solvente devem ser bem 

misturados, formando um produto 
homogêneo. 

 

Obs: Todas as latas apresentam o conteúdo volumétrico de 1L. 
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Observações: A tinta apresenta a mesma durabilidade da película na qual for aplicada. 

 
IMPORTANTE: 
 
 A DM fornece a garantia de impressão somente se a tinta for aplicada sobre as películas DM. 

 
  Películas indicadas para impressão serigráfica: Séries DM3001; DM3200; DM7200; DM5600; 

DM7600; DM7900. Consulte os boletins técnicos de cada película para mais informações. 
 

 O rendimento da tinta pode variar entre 50 a 80 m². 

 
 Para um mesmo produto, pode ocorrer variação de cor entre lotes. 

 A tinta e seu auxiliar apresenta validade de 1 anos após a data de fabricação, após aberto apresenta 

validade de 8 meses seguindo os critérios: armazenado na embalagem original, sem qualquer tipo 

de mistura, lata com a tampa vedada, o abrigo de luz, sem sujidades, temperatura entre 15 °C e 25 

°C e 50% de umidade relativa. 

 Após a impressão, aguardar 24 horas para a secagem completa da tinta antes da exposição ao 

tempo. 

 Para mais informações, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos 

(FISPQ DMTIN08) do produto. 
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