Programa de Manuseio de Tintas do
Estado de Connecticut
Sobre o Programa PaintCare
Iniciando em 1˚ de Julho de 2013 a “Taxa de Coleta PaintCare” estará incluida no preço de compra de tintas
arquitetônicas vendidas em Connecticut como é requerido pela Lei de Manuseio de Tintas de Connecticut. As
taxas são baseadas no tamanho da embalagem, conforme segue:

Meio pint (quarto de litro) ou menos 			 $ 0.00
Mais de meio pint (um quarto de litro) até menos de 1 galão (4 litros) 		 $ 0.35
1 galão (4 litros) 			 $ 0.75
Mais de 1 galão (4 litros) até 5 galões (19 litros) 			 $ 1.60
Produtos do Programa

Produtos não incluídos no Programa

Estes produtos tem taxas e serão aceitos
nos locais de coleta dos parceiros da PaintCare:

• Thinners e solventes para tintas
• Tintas em aerossol (lspray em latas)
• Tinturas marítimas e automotivas
• Aditivos de pinturas, colorantes, pigmentos, resinas
• Preservativos para madeira (contendo pesticida)
• Produtos baseados em alcatrão, asfalto e betume
•	Revestimentos de 2 componentes
•	Revestimentos usados para Equipamentos Originais do
		 Fabricante (OEM) ou aplicações para oficinas mecânicas
• Quaisquer materiais que não sejam revestimento
		 (rejunte, enchimento, produtos de limpeza, etc.)

• Tintas latéx (acrílicas, a base de água)
• Tintas a óleo (alquídicas)
• Texturas
• Primers e tintas de fundo
•	Goma-laca, laqueaduras, vernizes, uretanos
• Tintas para plataformas e pisos
•	Selantes e revestimentos a prova de água
		 para madeira, concreto e alvenaria

PaintCare®
PaintCare® é uma organização sem fins lucrativos tipo
501(c)(3), estabelecida pela Associação Americana de
Revestimentos para adotar programas de manuseio de tintas
em nome dos fabricantes de tintas em estados que adotam
leis de manuseio de tintas.

Para maiores informações, solicite uma brochura da
PaintCare visitando www.paintcare.org
ou ligue para (855)724-6809.

Recicle com PaintCare

