
Eastman Optifilm™ enhancer 300:
um coalescente para tintas látex, 
de baixo odor e zero VOC
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Aproveitando nossa experiência técnica e conhecimento de mercado, nosso portfólio cada vez maior de 
coalescentes ajuda a fornecer o equilíbrio correto entre desempenho e conformidade regulatória, para 
enfrentar as necessidades do presente e os desafios do futuro. O Eastman Optifilm™ enhancer 300 é um 
coalescente eficiente, de baixo odor e zero VOC, para tintas látex para interior e exterior. O produto tem 
um desempenho eficaz em vários tipos de látex, tem benefício extra do baixo odor e é apropriado para 
ser usado em muitas aplicações prediais. As propriedades típicas são incluídas no Apêndice II.

Com um ponto de ebulição de 281°C, o Optifilm 300 e zero VOC, de acordo com a maioria das 
definições, incluindo:
 • Diretiva do Conselho da União Europeia 2004/42/EC, comumente referida como a diretiva Decopaint
 • Padrão Nacional Chinês GB 18582-2008
 • Norma de Proteção Ambiental da China HJ2537-2014
 • Selo Verde GS-11
 • APAS - Esquema de Aprovação de Tintas da Austrália D181
 • Selo Verde de Cingapura

O Optifilm 300 também recebeu o certificado Green Label II na China.

O Optifilm 300 otimiza o desempenho da tinta em várias áreas importantes:
 • Propriedades de baixo odor
 • Melhora a formação de filme em uma ampla faixa de temperatura e condições de umidade relativa
 • Reduz o custo de formulação permitindo redução substancial em espessantes associativos sem  
  comprometer o desempenho
 • Melhora as propriedades do filme e da aplicação, como retoque e resistência à abrasão
 • Melhora a durabilidade

Propriedades desejadas
Coalescentes devem possuir certas propriedades para serem amplamente eficazes.  
Essas propriedades incluem:

• Baixa solubilidade em água—Coalescentes miscíveis em água distribuem-se entre o polímero e a 
fase aquosa. Quanto mais hidrofílico o coalescente, maior a tendência do coalescente separar-se 
dentro da fase aquosa. À medida que o filme da tinta seca, a água evapora do filme e o coalescente 
presente na fase aquosa será perdido para as vizinhanças, resultando em uma redução na eficiência 
do coalescente. Coalescentes mais insolúveis em água separam-se dentro das partículas do polímero. 
Assim, a perda durante a evaporação d’água é minimizada. Além disso, coalescentes insolúveis em 
água têm menos probabilidade de migrar através de substratos porosos.

• Taxa de evaporação apropriada para aplicação—A taxa de evaporação deve corresponder à aplicação 
específica. Usar um coalescente com taxa de evaporação muito lenta em uma formulação de baixo 
PVC pode levar a problemas de bloqueio, etc. Reciprocamente, uma taxa de evaporação muito rápida 
pode levar a problemas em condições de alta umidade, onde a liberação da água do filme da tinta 
é retardada. Nesse exemplo, a evaporação do solvente é relativamente não afetada pela umidade. 
Assim, o solvente pode evaporar mais rápido que a água, evitando eventual coalescência.

• Excelente estabilidade hidrolítica—A estabilidade hidrolítica é uma medição da estabilidade do 
coalescente com relação ao pH (especialmente, pH alto). A hidrólise pode causar problemas na 
estabilidade na lata, mau odor e mesmo propriedade anti-incrustante ruins, pois muito biocidas 
funcionam apenas em uma faixa estreita restrita de pH. 

• Excelente eficiência de coalescência com uma grande variedade de emulsões de látex 

Para obter mais informações sobre coalescentes e motivos de sua utilização, consulte o Apêndice I.
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Tabela 1. Propriedades de desempenho do Eastman Optifilm™ enhancer 300:

Desempenho em tintas de baixo odor formuladas para interior Legenda

Composto orgânico volátil (Diretiva GB e Deco) Não + Bom desempenho

Baixo odor Sim ++ Desempenho muito bom

Eficiência do coalescente +++ +++ Excelente desempenho

Estabilidade no armazenamento +++

Estabilidade no congelamento* ++

Tempo aberto ++

Influência na eficiência de AT +++

LTFF +++

Resistência à abrasão úmida +++

Resistência à bloqueio ++

Resistência à água/álcali +++

Robustez +++
*Dependente de formulação

Nível de adição
Diretrizes para uso
A temperatura mínima de formação de filme (MFFT) do látex é a consideração mais importante na 
determinação do nível ideal de coalescente. Polímeros mais duros têm maior MFFT e, para atingir  
o mesmo nível de coalescência, exigem mais coalescentes que polímeros mais moles. Para determinar 
o nível inicial de adição de coalescente, teste a resposta de um látex específico à adição de coalescente 
usando uma barra TMFF. Os níveis de coalescente podem ser ainda mais otimizados na tinta através 
do teste de propriedades importantes da tinta em vários níveis de coalescente.

Incorporação
O Optifilm 300 é um coalescente imiscível em água de evaporação lenta. Os coalescentes mais 
eficazes são imiscíveis em água, pois penetram na partícula do polímero e amolecem eficazmente 
a partícula, de dentro para fora. Em escala de laboratório, coalescentes imiscíveis em água podem 
levar um pouco mais de tempo para incorporar do que tipos miscíveis em água. A Tabela 2 mostra o 
tempo de incorporação do Optifilm 300 em comparação com um coalescente mais miscível em água 
em uma tinta de parede prediais de dispersão estireno-acrílico totalmente formulada. É necessária 
também uma boa mistura. Quando velocidades de mistura de 750 rpm forem usadas, o fluxo laminar 
é criado e o tempo de mistura foi grandemente reduzido. Abaixo de 750 rpm, não há fluxo laminar 
e o coalescente flui para a borda externa do reservatório. Assim, tempos maiores de mistura são 
necessários. 

Tabela 2. Tempo de incorporação do Eastman Optifilm™ enhancer 300

Tempo de incorporação

Tempo de mistura Optifilm 300 Coalescente miscível em água

100 rpm 1 hora 12 minutos 45 minutos 12 segundos

250 rpm 40 minutos 33 segundos 20 minutos 28 segundos

500 rpm 18 minutos 28 segundos 11 minutos 20 segundos

750 rpm 1 minuto 34 segundos 43 segundos
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Temperatura mínima de formação de filme

O Eastman Optifilm™ enhancer 300 é um coalescente eficiente para todos os tipos de látex 
usados em formulação de tinta predial. Isso é ilustrado através do nível ao qual ele reduz 
a MFFT dos látex. Os efeitos de várias concentrações do Optifilm 300 na MFFT de três látex 
comumente usados são mostrados nas Figuras 1, 2 e 3.

Figura 1. A eficiência do Eastman Optifilm™ enhancer 300 e álcool éster Eastman Texanol™ 
em um polímero acrílico puro 

Figura 2. A eficiência do Eastman Optifilm™ enhancer 300 e álcool éster Eastman Texanol™ 
em um polímero vinil-acrílico
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Figura 3. A eficiência do Eastman Optifilm™ enhancer 300 e álcool éster Eastman Texanol™  
em um polímero estireno acrílico

As Figuras 1, 2 e 3 não mostram praticamente nenhuma diferença em eficiência entre o Texanol 
e Optifilm 300.

O nível ideal de coalescente depende muito da composição do látex. Assim, confirme a eficiência do 
Optifilm 300 em um sistema de látex específico antes do uso.

Desempenho da tinta
O Optifilm 300 tem excelente desempenho em vários tipos de formulação. Uma variedade de 
propriedades de desempenho é resumida na seção a seguir. Veja o Apêndice III para obter formulações 
detalhadas.

Baixo odor 
O Optifilm 300 é ideal para aplicações em que o odor é uma preocupação. Nossos testes demonstraram 
que ele tem perfil do odor menor que muitos coalescentes tradicionais usados em tintas prediais. 
Experimentos estatisticamente projetados foram usados para avaliar as características de odor de tintas 
que contêm Optifilm 300. Os resultados dos testes do painel de odor efetuados após 1 dia e 7 dias são 
resumidos na Figura 4. Consulte o método de teste no Apêndice IV.

Figura 4. Classificação de odor de filmes de tinta formulados com e sem coalescente
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O odor das tintas que contêm Eastman Optifilm™ enhancer 300 é equivalente ao odor de uma 
tinta sem coalescente.

O perfil do odor muda com o tempo 
Tintas baseadas em Optifilm 300 têm odor mais baixo durante o processo de secagem. Nosso 
teste demonstrou que as tintas prediais formuladas com Optifilm 300 têm perfil de odor similar 
àquelas sem coalescentes. O odor no momento da aplicação e nos primeiros estágios da secagem 
pode afetar aplicadores e ocupantes, portanto, um teste sensorial foi executado para avaliar 
o odor durante esses primeiros estágios. A percepção de odor nas primeiras 24 horas tem a maior 
significância para o usuário final, mas, frequentemente, o teste é focado apenas no tempo 
de secagem inicial, logo após a aplicação. Esse estudo fornece uma análise mais ampla, com 
avaliações conduzidas em intervalos ao longo de todo o processo de secagem.

Experimentos projetados estatisticamente foram usados para avaliar as características de odor de 
tintas que contêm Optifilm 300, álcool éster Eastman Texanol™ e um éter de glicol concorrente. 
Os resultados dos testes de painel de odor obtidos após 1, 4, 12, 18 e 24 horas fornecem uma 
visão adicional sobre as tendências de odor. Esses resultados são resumidos na Figura 5. A tinta 
com Optifilm 300 tem baixo odor durante as primeiras 24 horas, semelhante à mesma tinta sem 
o coalescente e apresenta uma melhoria estatística em relação ao odor com outros coalescentes. 
Esse teste também demonstrou que o odor relativo é diferente entre 0 e 4 horas após a aplicação 
que de 4 a 24 horas após a aplicação, com a inversão das classificações de odor relativo. Consulte 
o método de teste no Apêndice V.

Figura 5. Resultados dos testes do painel de odor ao longo do tempo 

Eficiência do espessante associativo
O Optifilm 300 reduz o custo formulado, permitindo reduções substanciais no espessante 
associativo. Uma redução maior que 25% nos níveis de espessante associativo pode ser obtida 
sem comprometer as característica de reologia, como mostrado na Figura 6.
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Figura 6. Diferenças na utilização do espessante associativo com várias tintas formuladas com e sem coalescentes

Para desenvolver as mesmas características de viscosidade, a tinta que contém Eastman Optifilm™ enhancer 300 exige 
menos espessante associativo que a tinta sem coalescente.

Estabilidade no armazenamento
O Optifilm 300 tem excelente estabilidade no armazenamento. Em níveis normais de uso, o Optifilm 300 tem impacto 
mínimo na estabilidade no congelamento e prazo de validade de uma tinta formulada. A estabilidade de pH no 
armazenamento e a estabilidade de KU no armazenamento são ilustradas, respectivamente, na Figura 7 e Figura 8.

Figura 7. Estabilidade de pH de várias tintas formuladas com diferentes coalescentes

Figura 8. Estabilidade de KU de várias tintas formuladas com diferentes coalescentes
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Resistência à abrasão
O Eastman Optifilm™ enhancer 300 aumenta a resistência à abrasão úmida/lavabilidade de um 
filme de tinta, pois melhora a integridade do filme. A resistência à abrasão depende do nível de 
coalescente e ingredientes da formulação das tintas. Os resultados em tintas foscas baseadas em 
resinas de látex são mostrados na Figura 9.

Figura 9. Resistência à abrasão úmida/lavabilidade de tintas foscas formuladas com vários 
coalescentes

Desenvolvimento de dureza
O Optifilm 300 possibilita um bom desenvolvimento de dureza em um intervalo de 4 horas  
a 2 semanas. Os resultados de teste exibidos na Figura 10 mostram que o Optifilm 300 
fornece desenvolvimento de dureza relativamente similar em comparação com o álcool éster 
Eastman Texanol™.

Figura 10. Desenvolvimento de dureza de vários filmes formulados com álcool éster 
Eastman Texanol™ e o Eastman Optifilm™ enhancer 300

Desenvolvimento de cor em baixa temperatura 
Com a coalescência adequada, as diferenças de cor sob diferentes condições de aplicação são 
minimizadas.  O teste em dois tipos diferentes de tinta látex mostra que o Optifilm 300, como 
Texanol, melhora a consistência do desenvolvimento de cor sob condições de baixa temperatura. 
O Optifilm 300 fornece uma melhoria significativa no desenvolvimento de cor em baixa 
temperatura, como mostra as Figuras 11 e 12. Consulte o método de teste no Apêndice VI.
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Figura 11. Desenvolvimento de cor em baixa temperatura em adição do Eastman Optifilm™ enhancer 300 
e álcool éster Eastman Texanol™

Figura 12. Desenvolvimento de cor em baixa temperatura em adição do Eastman Optifilm™ enhancer 300 
e álcool éster Eastman Texanol™

Formação de filme em baixa temperatura
O Optifilm 300 ajuda a formar filmes integrados em uma ampla faixa de temperatura.

Filmes de tinta foram aplicados em quadro de vinil e curados em temperaturas de 3°C. A superfície do filme foi 
visualmente avaliada quanto a rachaduras ou calcinações visíveis, como ilustrado na Tabela 3.

Tabela 3. Formação de filme em baixa temperatura (3°C) do Optifilm 300 e filmes de tinta contendo Texanol

Formulação I: Acrílico 
puro/35% PVC

Formulação II: Estireno 
acrílico/78% PVC

Formulação III: Vinil 
acrílico/50% PVC

Formação 
de filme Rachadura Calcinação Formação 

de filme Rachadura Calcinação Formação 
de filme Rachadura Calcinação

Texanol Bom Não Não Bom Não Não Bom Não Não

Optifilm 300 Bom Não Não Bom Não Não Bom Não Não

Tanto o Optifilm 300 quanto o Texanol ajudaram na formação de filme mesmo em condições adversas.
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Resumo
Para aplicações que exigem baixo odor ou coalescentes com ponto de ebulição maior, o Eastman 
Optifilm™ enhancer 300 oferece o equilíbrio perfeito entre conformidade e desempenho. 
O Optifilm 300 reduzirá o odor de sua tinta, mantendo o desempenho e eliminando a necessidade 
de formulação extensiva. Veja o que o Optifilm 300 pode fazer para suas formulações hoje mesmo.

Para obter mais informações, acesse www.eastman.com/optifilm300.

Guia geral de coalescentes

Apêndice I
O que são coalescentes?
Os coalescentes auxiliam na formação de filme em tintas látex. Os coalescentes amolecem 
temporariamente as partículas do polímero, permitindo sua fusão em um filme contínuo. Após 
a formação do filme, o coalescente evapora, permitindo que a tinta forme uma superfície rígida. 
Um bom coalescente melhora o desempenho geral da tinta, reduzindo a porosidade e melhorando 
propriedades do filme, como resistência à abrasão, lavabilidade e brilho. Os coalescente permitem 
boa formação de filme sob condições adversas, como baixas temperaturas e alta umidade.

Os coalescentes mais eficientes são imiscíveis em água. Os coalescentes imiscíveis em água 
penetram na partícula do polímero e amolecem mais eficazmente a partícula. Coalescentes mais 
solúveis em água permanecem na fase aquosa da tinta e amolecem a superfície da partícula do 
polímero de fora para dentro. Preferivelmente, os coalescentes evaporam mais lentamente que 
a água, de forma que eles permanecem no filme por mais tempo que a água. Outras propriedades 
importantes dos coalescentes incluem: estabilidade hidrolítica, compatibilidade com uma ampla 
variedade de tipos de látex e aditivos de tinta e facilidade de uso.

Coalescentes comuns incluem álcoois ésteres e éteres de glicol.

Por que a taxa de evaporação do coalescente é importante para o revestimento?
A seleção do coalescente pode ser crucial para obter um revestimento de sucesso. Se o coalescente 
escolhido tiver uma taxa de evaporação (E.R.) muito lenta, o resultado pode ser uma resistência 
ruim a bloco e impressão e secagem lenta. Se o coalescente tiver uma E.R. muito rápida, a tinta 
pode ter propriedades ruins de fluxo e nivelamento.

Por que a estabilidade hidrolítica de um coalescente é importante?
As tintas podem permanecer nas prateleiras de um vendedor por meses ou mesmo por mais de 
um ano. Se o coalescente não for hidroliticamente estável durante esse tempo, o desempenho 
da tinta poderá deteriorar. Tinta látex é normalmente usada em um pH elevado e um prazo de 
validade de 2 anos é desejável.

Por que um coalescente deve ter baixa solubilidade em água?
Coalescentes miscíveis em água distribuem-se entre o polímero e a fase aquosa. Quanto mais 
hidrofílico for coalescente, mais ele permanecerá na fase aquosa da tinta. Um coalescente 
mais insolúvel em água se separará das partícula do polímero. Essa preferência de separação 
pode afetar a eficiência e o desempenho do coalescente sob condições de alta umidade e baixa 
temperatura. Como os coalescentes hidrofílicos estão na fase aquosa, uma parte dos coalescentes 
evaporará com a água e sua capacidade de unir as partículas suspensas em um filme contínuo será 
reduzida. Com um coalescente mais insolúvel em água, essa perda durante a evaporação de água 
é minimizada. Coalescentes mais insolúveis em água também têm menos probabilidade de migrar 
em um substrato poroso.
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Pode ocorrer gelificação?
A gelificação é incomum, mas tem probabilidade maior de ocorrer com éteres de glicol. Para 
minimizar o risco de gelificação, misture previamente o coalescente com água e/ou surfactante 
antes de adicionar ao estágio de diluição.

Se a tinta for aplicada em temperaturas abaixo das recomendadas na lata ou rótulo, quais 
problemas podem ser esperados?
Os problemas potenciais incluem: rachadura, desenvolvimento ruim de cor, pouca resistência 
a intempéries e baixos níveis de brilho. Os coalescente aumentam a faixa de temperatura sob 
a qual os revestimentos podem ser aplicados.

Se a mesma tinta for aplicada em 2 dias consecutivos no inverno, mas a cor parecer diferente 
no segundo dia, qual seria a origem da diferença?
Uma possibilidade é desenvolvimento de cor sob diferentes condições de secagem. Por exemplo, 
um empreiteiro pinta várias salas da casa, desliga os aquecedores e a temperatura na moradia 
cai abaixo de 32°F. O pintor vem no dia seguinte e pinta os quartos restantes usando a mesma 
tinta. Se os filmes de tinta em salas separadas não aderirem igualmente bem, a cor não será 
exatamente a mesma. Essa é uma diferença no desenvolvimento de cor. O efeito no filme pode 
mudar o efeito de dispersão de luz. A quantidade e o tipo de coalescente na tinta são muito 
importantes. Se a tinta contiver coalescente suficiente para fornecer coalescência correta em 
baixas temperaturas, a cor será a mesma.

O que acontece se for usado muito ou pouco coalescente na tinta látex?
Se muito pouco coalescente for usado, um bom filme homogêneo pode não ser formado em 
temperaturas mais baixas. Essa deficiência pode resultar em uma integridade do filme abaixo 
do ideal e baixo desempenho da tinta (ou seja, resistência à abrasão, durabilidade exterior, 
desenvolvimento de cor e retoque em baixa temperatura, etc.). Se muito coalescente for usado, 
ele poderá afetar propriedades importantes da tinta, como o tempo de secagem e a estabilidade 
(validade/congelamento-descongelamento) e, com coalescentes que são compostos orgânicos 
voláteis, fazer com que a tinta ultrapasse regulamentos ambientais.

Por que qualquer solvente não funciona como coalescente?
Alguns materiais solúveis em água, como hidrocarbonetos, não são coalescentes eficazes. 
Esses materiais não são compatíveis com alguns látex. Um coalescente eficiente será insolúvel 
em água para minimizar a perda do coalescente durante a evaporação da água e migração da água 
em um substrato poroso. Ele também terá uma boa eficiência de plastificação para todos os tipos 
de látex.

Apêndice II
Propriedades físicas e químicas típicas do Eastman Optifilm™ enhancer 300:

Propriedades típicas Valor típico, unidades

Aparência Livre de matéria insolúvel e opacidade

Ponto de ebulição a 760 mm Hg  281°C (537,8°F)

Peso específico a 20°C/20°C 0,942-0,948

Solubilidade em água a 20°C  0,42 g/L

Taxa de evaporação (acetado de n-butila = 1) 0,0004

Índice de refração a 20°C 1,43 n (25°C/D)

Pressão de vapor a 20°C  4,4 × 10-9 mm Hg

Ponto de congelamento -70°C (-94°F)

Temperatura de autoignição 424°C (795°F)

Viscosidade, Brookfield a 25°C 9 cp

Tensão superficial a 25°C 27,56 dynes/cm

Peso molecular 286,4

Densidade peso/vol a 20°C 0,94 kg/L (7,86 lb/gal)
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Apêndice III
Formulação de ponto inicial 
Formulação I—Primal™ AC-361V (35% PVC)

Nome comercial da matéria bruta Tipo de matéria bruta Fornecedor da matéria bruta Peso (gramas)

Moagem

Água Solvente — 87,00

Natrosol™ 250 HBR Espessante Ashland Inc. 1,50

AMP-95™ Regulador de pH The Dow Chemical Company 1,30

Propilenoglicol Solvente The Dow Chemical Company 20,00

Orotan™ 731A Dispersante The Dow Chemical Company 7,00

Kathon™ LXE Biocida The Dow Chemical Company 1,00

Triton™ DF-16 Surfactante The Dow Chemical Company 2,00

Nopco™ NXZ Antiespumante San Nopco, Korea 0,70

Ti-Pure™ R-706 Dióxido de titânio DuPont™ 180,00

CC-700 Extender
Guangfu Construction Materials  

(Jiaoling) Fine Chemical Co. Ltd., China
40,00

Diluição

Primal™ AC-361V Resina The Dow Chemical Company 485,00

Ropaque™ Ultra E Polímero opaco The Dow Chemical Company 100,00

Texanol/Optifilm 300 Coalescente Eastman Chemical Company Ajustar

Nopco™ NXZ Antiespumante San Nopco, Korea 0,50

Acrysol™ RM-2020 NPR Espessante The Dow Chemical Company 6,00

Acrysol™ RM-8W Espessante The Dow Chemical Company Ajustar

Água Solvente — Ajustar

Total 1.000,00

Propriedade Valor (sem aditivos)

Total PVC 34,8%

Volume de sólidos 37,8%

Peso de sólidos 47,9%

Densidade 1,2488 kg/L

Densidade seca 1,5177 kg/L

Total de dispersante 0,78%

Total de coalescente 9,09%

Composto orgânico volátil genérico, água excl. 130 g/L

Coalescente Nível de CAs, % baseada 
no sólido de resina

Dosagem de CA, 
g/1000 g de tinta

RM (acrysol RM-8W) 
dosagem, g/1000 g de tinta

Sem coalescente 0 0,00 1,40

Texanol 10 25,00 1,00

Optifilm 300 10 25,00 0,60
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Formulação II—Primal™ DC-420V (78% PVC)

Nome comercial da matéria bruta Tipo de matéria bruta Fornecedor da matéria bruta Peso (gramas)

Moagem

Água Solvente — 250,00

Propilenoglicol Solvente The Dow Chemical Company 10,00

Natrosol™ 250 HBR Espessante Ashland Inc. 4,00

AMP-95™ Regulador de pH The Dow Chemical Company 0,50

Orotan™ 1288 Dispersante The Dow Chemical Company 7,00

Triton™ CF-10 Surfactante The Dow Chemical Company 1,00

Dispelair ™CF-246 Antiespumante Blackburn Chemicals Ltd., U.K. 1,00

Kathon™ LXE Biocida The Dow Chemical Company 1,00

Ti-Pure™ R-706 Dióxido de titânio DuPont™ 40,00

CC 700 Extender
Guangfu Construction Materials  

(Jiaoling) Fine Chemical Co. Ltd., China
390,00

Kaolin™ DB-80 Extender
Guangfu Construction Materials  

(Jiaoling) Fine Chemical Co. Ltd., China
60,00

Diluição

Primal™ DC-420 Resina The Dow Chemical Company 110,00

Dispelair™ CF-246 Antiespumante Blackburn Chemicals Ltd., U.K. 0,30

Texanol/Optifilm 300 Coalescente Eastman Chemical Company Ajustar

Acrysol™ AP-10 Espessante The Dow Chemical Company Ajustar

Água Solvente — Ajustar

Total 1.000,00

Propriedade Valor (sem aditivos)

Total PVC 78,9%

Volume de sólidos 33,1%

Peso de sólidos 54,3%

Densidade 1,4705 kg/L

Densidade seca 2,3670 kg/L

Total de dispersante 0,64%

Total de coalescente 18,18%

Composto orgânico volátil genérico, água excl. 79 g/L

Coalescente Nível de CAs, % baseada 
no sólido de resina

Dosagem de CA, 
g/1000 g de tinta

RM (acrysol RM-8W) 
dosagem, g/1000 g de tinta

Texanol 18 9,50 2,00

Optifilm 300 18 9,50 1,80
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Formulação III—Rovace™ 662  (50% PVC)

Nome comercial da matéria bruta Tipo de matéria bruta Fornecedor da matéria bruta Peso (gramas)

Moagem

Água Solvente — 180,00

Natrosol™ 250HBR Espessante Ashland Inc. 2,00

Propilenoglicol Solvente The Dow Chemical Company 15,00

Orotan™ 1288 Dispersante The Dow Chemical Company 5,00

Triton™ DF-16 Surfactante The Dow Chemical Company 1,00

Dispelair™ CF-246 Antiespumante Blackburn Chemicals Ltd., U.K. 0,50

AMP-95™ Regulador de pH The Dow Chemical Company 4,50

Ti-Pure™ R-706 Dióxido de titânio DuPont™ 180,00

CC 700 Extender
Guangfu Construction Materials  

(Jiaoling) Fine Chemical Co. Ltd., China
130,00

Kaolin DB-80 Extender
Guangfu Construction Materials  

(Jiaoling) Fine Chemical Co. Ltd., China
90,00

Diluição

Rovace™ 662 Resina The Dow Chemical Company 267,00

Texanol/Optifilm 300 Coalescente Eastman Chemical Company Ajustar

Dispelair™ CF-246 Antiespumante Blackburn Chemicals Ltd., U.K. 1,50

Acrysol™ RM-7 Espessante The Dow Chemical Company 5

Acrysol™ DR-72 Espessante The Dow Chemical Company Ajustar

Água Solvente — Ajustar

Total 1.000,0

Propriedade Valor (sem aditivos)

Total PVC 50,1%

Volume de sólidos 36,0%

Peso de sólidos 54,7%

Densidade 1,4152 kg/L

Densidade seca 2,1169 kg/L

Total de dispersante 0,56%

Total de coalescente 8,17%

Composto orgânico volátil genérico, água excl. 121 g/L

Coalescente Nível de coalescentes,  
% baseada no sólido de resina

Dosagem de CA, 
g/1000 g de tinta

RM (acrysol RM-8W) dosagem, 
g/1000 g de tinta

Sem coalescente 0 0,00 6,51

Texanol 8 12,00 5,19

Optifilm 300 8 12,00 4,60
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Apêndice IV
Método de teste - Análise do odor da tinta

O seguinte procedimento foi usado para determinar os perfis do odor da tinta.
 1. Cinco gramas de cada tipo de tinta foram aplicados ao interior de uma lata de 5 litros revestida  
  com laca usando uma esponja. Uma esponja nova foi usada para cada formulação para evitar  
  contaminação cruzada de amostras.
 2. As tintas foram deixadas para secar por 1 hora até que estivessem secas ao toque antes do 
  fechamento com tampas.
 3. As latas foram armazenadas a 23°C durante todo o experimento.
 4. Vinte quatro horas após a aplicação inicial, as tintas foram abertas e os juízes foram solicitados   
  a avaliar o odor das tintas, classificando as amostras em ordem crescente de odor.
 5. As latas foram então fechadas novamente e armazenadas a 23°C até o sétimo dia, quando os   
  mesmos juízes repetiram a avaliação.
 6. Cada amostra de tinta foi testada em duplicata para fornecer uma classificação média de cada   
  juiz e cada tipo de tinta.
 7. Os dados reunidos do experimento foram analisados estatisticamente.

Apêndice V
Método de teste - Alterações no perfil do odor  
O procedimento a seguir foi usado para determinar as alterações do perfil do odor ao longo do tempo.
 1. As amostras foram colocadas em painéis de teste Leneta Form 2A usando um K-bar nº8  
  (100 µm WFT).
 2. As tintas foram deixadas para secar por uma hora antes de armazenar em recipientes abertos   
  (latas de tinta de 5 litros sem tampa) durante todo o período de teste. Os painéis pintados foram   
  armazenados a 23°C/30% de umidade relativa durante o experimento.
 3. Os painéis de 12 e 15 horas foram aplicados e armazenados de um dia para o outro a 17°C/48%   
  de umidade relativa. 
 4. Para obter os resultados de 12 e 15 horas, foi necessário aplicar as tintas fora do horário de   
  trabalho/fora do local. 
 5. No máximo, 15 juízes foram solicitados a avaliar o odor das tintas, classificando as amostras de   
  menor para maior odor em cada intervalo de teste (1 hora, 4 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas,   
  24 horas, 48 horas e 7 dias).
 6. Os dados foram estatisticamente analisados.

Apêndice VI
Método de teste - Desenvolvimento de cor em baixa temperatura
O procedimento a seguir foi usado para determinar o desenvolvimento de cor em baixa temperatura.
 1. A tinta foi tingida em cor azul pálido com auxílio de tingimento com base aquosa.
 2. Uma tira do painel de teste foi pintada com a pinta tingida e deixada secar a 23°C por 24 horas.
 3. Tanto o painel quanto a tinta foram divididos em dois. Uma amostra de cada um foi colocada em  
  uma geladeira a 5°C e deixada estabilizar.
 4. Um pedaço da tinta iniciado a 5°C foi aplicado ano painel pintado que foi armazenado a 5°C.   
  Essa segunda camada ficou secando por 24 horas a 5°C.
 5. Um pedaço similar foi aplicado à amostra armazenada a 23°C usando a tinta que também foi   
  armazenada a essa temperatura.
 6. Assim que o filme da tinta secou, a cor da segunda camada secada a 23° ou 5°C foram comparadas   
 e as diferenças de cor entre elas foram medidas usando um medidor de diferença de cor Sheen   
  Instruments Micromatch, empregando a escala de luminosidade (delta L).
 7. Quanto menor a diferença entre as cores, melhor a coalescência do filme da tinta.
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Embora as informações e recomendações estabelecidas neste documento sejam apresentadas de boa fé, 
a Eastman Chemical Company e suas subsidiárias não fazem nenhuma declaração ou garantias referentes 
à plenitude ou precisão das mesmas. Você deve determinar sozinho a adequação e plenitude para seu próprio uso, 
para a proteção do ambiente e para a integridade e segurança de seus funcionários e dos compradores dos seus 
produtos. Nada contido neste documento deve ser interpretado como uma recomendação para utilização de 
qualquer produto, processo, equipamento ou formulação em conflito com qualquer patente e não fazemos 
nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, de que o seu uso não infringirá nenhuma patente.

NENHUMA DECLARAÇÃO OU GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO 
A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, OU DE QUALQUER OUTRA NATUREZA É FEITA COM RELAÇÃO ÀS 
INFORMAÇÕES OU AO PRODUTO PARA O QUAL AS INFORMAÇÕES SE REFEREM E NADA NESTE DOCUMENTO 
REPRESENTA UMA RENÚNCIA DAS CONDIÇÕES DE VENDA DO VENDEDOR.

As planilhas de segurança que fornecem as precauções de segurança que devem ser observadas ao manipular 
e armazenar nossos produtos estão disponíveis online, ou mediante solicitação. Você deve obter e revisar as 
informações disponíveis de segurança do material antes de manipular nossos produtos. Se algum material 
mencionado não for nosso produto, deverão ser observadas as precauções apropriadas de higiene industrial 
e outras precauções de segurança, recomendadas por seus fabricantes.

© 2015 Eastman Chemical Company. As marcas da Eastman referidas neste documento são marcas comerciais da 
Eastman Chemical Company ou de suas subsidiárias. O ® usado nas marcas da Eastman indicam status de marca 
registrada nos EUA. As marcas podem também estar registradas internacionalmente. Marcas diferentes da Eastman 
referidas neste documento são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.
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