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BOLETIM TÉCNICO 
PRODUTO: TINTA EMBORRACHADA FACHADA LITORAL 

 
Classificação ABNT – NBR11702 – Tipo 4.5.8 
Classificação ABNT – NBR15987 
                                                                                                                                                                   Revisão 02 
                                                                                               Out/2020 

Descrição:  
Produto formulado com resina a base de polímeros acrílicos elastoméricos, aditivos, fungicida e algicida, pigmentos 
orgânicos e inorgânicos nobres, dióxido de titânio e cargas selecionadas, apresentando excelente cobertura, 
acabamento e proteção contra batidas de chuva. 
Indicações: 
Seu uso é recomendado em superfícies de alvenaria em geral impermeabilizando a superfície, embelezando e corrigindo 
microfissuras. Também pode ser aplicado em telhados de zinco, alumínio ou galvanizados conferindo redução de ruídos e 
temperatura no ambiente aplicado.  
 
Especificações Técnicas: 
Cor: Conforme catálogo de cores 
Acabamento: Acetinado        
Aspecto: Viscoso 
Diluição: 10% de água limpa 
Demãos:  3 ou mais 
Intervalo entre demãos: Mínimo de 4 horas 
Rendimento: 3,6l – 30 a 50m²/demão  
                         18l – 180 a 220m²/demão 
Secagem:  Ao toque: 1 hora 
                   Entre demãos: 4 horas 
                   Completa: 6 a 8 horas 
 
Instruções Gerais: 
Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água, ajustando a viscosidade do 
produto em função do equipamento de aplicação. 
 
Preparação da superfície: 
A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como poeira, graxa, óleo, etc. 
 
Observações: 
Para garantir maior durabilidade, aguardar 30 dias para limpeza da superfície pintada. Pode ocorrer manchas após as 
primeiras chuvas em pequenas quantidades, devido a extração de solúveis, mais estas desaparecem quando a superfície for 
lavada por igual sem comprometerem as propriedades finais do produto. ATENÇÃO: O produto poderá apresentar 
“manchas” de brilho principalmente em fachadas com ou sem aplicação de Textura Acrílica devido a rugosidade, porosidade 
e sobreposição de demãos, recomenda-se a descida dos panos sempre com 2 ou 3 profissionais (pintores) afim de 
eliminar/uniformizar ao máximo as emendas e sobreposição dos filmes devido a secagem entre as demãos. 
Em casos de repintura recomendamos seguir as instruções contidas no manual de procedimentos para repintura Revestir.  
Para fins de garantia, os usuários devem desenvolver os programas de manutenção segundo ABNT NBR 5674. Os usuários 
devem seguir as instruções do manual de uso, operação e manutenção, as instruções dos fabricantes e recomendações 
técnicas das inspeções prediais. Garantia do produto de 3 anos desde que respeitada as orientações de manutenção e 
higienização periódica, de acordo com as normas NBR5674 e NBR15575. 
Recomendações de segurança: 
As embalagens devem ser mantidas fechadas, em local coberto, seco e fresco, fora do alcance de crianças e animais. Aplicar 
a tinta com óculos de segurança, manter o ambiente ventilado durante e após a aplicação. Em caso de contato com pele ou 
olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão ou irritação, procure auxilio médico. 
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