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Para certificar a performance do produto deve seguir todas as recomendações do fabricante da respectiva tinta, assim 

como modo de uso e indicações da Tigre para o produto.

Modo de Uso

→ 60919016

→ 60920012

→ 60920016

→ 60928012

→ 60928016

Catégoria Premium: 

Maior durabilidade.

Cerdas mais longas.

Principais Benefícios 

e Requisitos

     •  até 16% superior comparadas com as trinchas simples ref. 500 Tigre.

Rendimento da pincelada.

     • As trinchas Premium (lançamento) possuem capacidade maior de retenção de tinta proporcionado pelo aumento 

do reservatório "bolsão de tinta" localizado no interior dos filamentos em conjunto com o mix de filamento liso e 

ondulado que criam  obstáculos que evitam o escoamento da tinta com a trincha na posição vertical.

     • Maior uniformidade da transferência da tinta para a superfície, uma vez que o conjunto de filamento lisos e 

ondulados criam bstaculos para evitar o fácil escoamento da tinta quando a Trincha na posição vertical, porém quando 

inclinada para a aplicação o substrato escoa gradativamento para superfície.

DADOS DE APLICAÇÕES

→ 60919012

Novo cabo Soft Grip: 

Cabo Anatômico, aderência total à mão.

Mais firmeza nas pinceladas.

Cabo de alta tecnologia totalmente resistente a tintas base solvente.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Mix de filamento liso e ondulado: 

Filamento sintético de alta precisão.

Maior retenção de tinta:

Pintura mais uniforme

     • até 67% superior comparadas com as trinchas simples Tigre.

FICHA TÉCNICA

→ 60920003

Propriedade da Tigre FPP - Proibido a reprodução total ou parcial sem prévia autorização

Descrição

TRINCHAS SOFT GRIP

A Marca que mais entende de obras inovou novamente. Chegaram as Trinchas Premium Tigre, que contam com 

cerdas mais alongadas, proporcionando maior rendimendo em cada pincelada. 

Produto

Conservação do 

Produto

Prepare a superfície e a tinta seguindo as recomendações dos fabricantes de tinta. Para melhor resultado da pintura, a 

superficie deverá estar seca, limpa, uniforme e aderente. Lave o Pincel com o solvente a ser utilizado na diluição da 

tinta antes de iniciar o uso. Carregue o pincel com tinta, Retire o excesso e aplique a tinta deslizando suavemente, 

preenchendo a superfície com movimentos "vai e vem" mantendo a pressão uniforme.

Indicação

→ 60919003

→ 60919004

Após a utilização, lavar e remover totalmento a tinta e o solvente utilizado e secar a sombra.

→ 60920004

→ 60920006

→ 60928008

→ 60928010
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→ 60920010

→ 60919006

→ 60919008

→ 60919010
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