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Redução de odor de tinta com o Eastman Optifilm™ enhancer 300 
Em revestimentos prediais, o Eastman Optifilm™ enhancer 300 é um coalescente eficiente e de baixo 
odor para tintas látex. Sua ampla compatibilidade, fácil incorporação e excelente estabilidade hidrolítica 
permitem seu uso em uma grande variedade de tipos de látex. Apropriado para muitas aplicações prediais, 
ele é especialmente adequado para tintas de parede de baixo brilho e baixo odor.

O Optifilm 300 é ideal para aplicações em que o odor da tinta é uma preocupação. Avaliações anteriores 
de clientes e da Eastman demonstraram que o Optifilm 300 tem um perfil de odor menor que muitos 
coalescentes tradicionais usados em tintas prediais e também ajuda a entregar excelente desempenho de 
aplicação.

O fenilglicol é um coalescente tradicional usado em certas regiões. No entanto, ele não é a primeira 
opção devido à alta volatilidade e odor característico. Alguns clientes relataram também que o fenilglicol 
produz um aumento da intensidade de odor ao longo de um período de secagem de 48 horas. A finalidade 
desse estudo era compreender se o Optifilm 300 fornece uma diferença estatística significativa à 
intensidade de odor, em comparação com o fenilglicol. Nesse estudo, o foco específico foi a compreensão 
do odor durante a primeira parte do processo de secagem, portanto o odor foi avaliado após 1, 4, 12, 15, 
18, 24 e 48 horas.

A comparação de odor neste artigo técnico mostra que o Optifilm 300 tem um odor consistentemente 
menor em comparação com o fenilglicol em cada intervalo do período de testes. A intensidade do odor do 
Optifilm 300 diminui ao longo do período de secagem, enquanto o do fenilglicol aumenta.

Experimental
Para demonstrar os benefícios da utilização do Optifilm 300, uma tinta fosca foi formulada com uma 
parte baseada no Optifilm 300 e outra parte baseada em fenilglicol. Uma análise estatística do odor 
em intervalos definidos foi avaliada ao longo de período de 48 horas (1, 4, 12, 15, 18, 24 e 48 horas). 
Consulte a tabela no apêndice para obter a formulação da tinta.

Média estatística das classificações de odor do Optifilm 300 e fenilglicol ao longo de 48 horas.

Os resultados variam ao longo do período de secagem de 48 horas.

 • A tinta que contém Optifilm 300 tem odor consistentemente menor.

 • A tinta que contém Optifilm 300 tem uma redução na intensidade do odor.

 • A tinta que contém fenilglicol tem odor consistentemente maior.

 • A tinta que contém fenilglicol tem um aumento na intensidade do odor.
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Conclusão
Essa avaliação demonstra o benefício potencial da utilização do Eastman Optifilm™ enhancer 
300 sobre o fenilglicol nos primeiros estágios da secagem. A tinta que contém Optifilm 300 teve 
odor consistentemente menor e diminuição da intensidade do odor ao longo do período de 
secagem de 48 horas. O fenilglicol tem mais odor e mostra um aumento da intensidade do 
odor ao longo do período de secagem.

Para obter mais informações sobre os benefícios da utilização do Optifilm 300 como 
coalescente de baixo odor, consulte www.eastman.com/COALCOAT017.

Apêndice 1
Método de teste de odor
As amostras foram colocadas em painéis de teste Leneta Form 2A usando um K-bar nº8  
(100 µm WFT) e secas por 1 hora antes de armazenar em recipientes abertos (latas de tinta 
de 5 litros sem tampa), durante o período de teste. Os painéis pintados foram armazenados 
a 23°C/30% de umidade relativa durante o experimento. 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, 4, 12, 15, 18, 24 e 48 horas).

Uma análise estatística foi efetuada sobre os resultados de odor. Os gráficos dos resultados 
estão disponíveis mediante solicitação.

Formulação de tinta fosca

Ingrediente Quantidade Tipo Fornecedor

Água deionizada 106,5 — —

Dispex® A40 5,4 Dispersante BASF

AMP-95™ 1,1 Neutralizador Angus (DOW)

Bermocoll® E 320 FQ (solução 
de 3% em água deionizada) 229,0

Espessante de 
celulose

AkzoNobel

Acticide® MBS 2,2 Biocida Thor Specialities

Foamaster® NDW 2,2 Antiespumante BASF

Benzoato de sódio 1,1 Inibidor de corrosão VWR

Tiona® 595 104,8 Pigmento branco Cristal Global

Snowcal™ 70 325,2 Filler Omya

Satintone® 5HB 55,7 Filler Lawrence Industries

Dispersado até moagem Hegman < 30 µm

Acronal® S 790 153,4 Resina acrílica BASF

Auxílio coalescente 10,7 Coalescente —

Água 2,7 — —

Total 1.000,0 — —

% de PVC 70 — —

Volume de sólidos (%) 38 — —

pH inicial ajustado 9,02 — —
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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.

© 2016 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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