Resina para Telha
Resina acrílica impermeabilizante a base de água para
proteção de decoração de telhas cerâmicas.

Propriedades
•
•
•
•

Brilhante
Fácil Aplicação
Excelente Rendimento
Rápida Secagem

Destinação
Indicado para impermeabilizar, e proteger superfícies externas e internas de telhas e
tijolos cerâmicos.

Características
Regulamentação
Conforme norma ABNT NBR 11.702 de 04/92 do tipo 4.4.6
Cores
Incolor, pérola, pêssego, cerâmica telha, cerâmica ônix e vermelho oxido
Pigmentos
Dióxido de Titânio

Solventes
Água

Densidade
3
1,00g/cm +/- 0,10

Taxa de C.O.V
14 – 20g/l

Sólidos por peso
13% +/- 2

Viscosidade
Não Aplicável

Condicionamento
18L e 3,6L

Validade
2 anos em embalagem fechada

Segurança
Buscar referências na embalagem e na Ficha de Segurança de Produtos Químicos
FISPQ, disponível no site www.tintasformula.com.br
Conforme legislação em vigor.

Rendimento
11 – 16m2 / litro
por demão

Secagem
Entre demãos

Informações de utilização
Material de Aplicação
Rolo, pincel e pistola

Precaução
Homogeneizar antes e durante a
aplicação

Diluição
Até 20% com água

Limpeza de Equipamentos
Água corrente

Sistema de aplicação
O substrato deverá estar limpo, seco e sem poeira, gordura ou graxa.
Preparação da superfície

4 Horas

Superfícies novas
Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.
Aplicar como acabamento de 1 a 3 demãos de Formula Impermeabilizante de Telhas.
Repinturas
Elimine gordura ou graxa com uma solução de água e detergente neutro.
Elimine o brilho através do lixamento.
Elimine partes soltas e pó com uma espátula e uma vassoura.
Em superficies mofadas/emboloradas recomendamos lavar com Formula Fungifluid.
Para uma maior resistência a mofo pode-se aplica uma outra demão de Fungifluid
sobre a nova pintura.

Formula Impermeabilizante de Telhas – 01/12/2009
Esta ficha técnica substitui e anula todas as fichas técnicas anteriores do mesmo produto. Quaisquer
recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Itemp-Somefor Brasil sobre seus produtos ou
sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo
garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.
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