BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA
Rua Bambozzi nº 10 – Nova Matão – Matão(SP) – CEP: 15.990-668
Fone/Fax: (16) 3383-7000 – 0800-55-6002

BOLETIM TÉCNICO
COMPLEMENTO IMOBILIÁRIO
TEXTURA ACRÍLICA LISA, RISCADA OU RÚSTICA
Descrição:

Tinta acrílica à base de água, com consistência de massa, hidrorepelente, de boa cobertura,
fácil aplicação e secagem rápida.

Uso e Aplicações :

Seu uso é recomendado para quem busca criar em suas paredes um efeito decorativo
sofisticado e moderno. Proporciona acabamentos com efeitos especiais ou desenhos em alto e
baixo relevo. Pode ser usado em superfícies externas e internas de alvenaria, reboco e
concreto. Pode ser aplicada também em madeiras e metais previamente preparados.
Apresenta a vantagem de disfarçar as irregularidades e as imperfeições das superfícies em
que é aplicada..

Código do Produto:

TX 46....

Tipo de Veiculo:

Acrílicos

Cor:

Branca

Acabamento:

Fosco com desenhos, conforme o tipo da ferramenta de aplicação utilizada.

Teor de Sólidos:

Por Peso:

Diluição:

Se necessária 5%

Diluente:

Água

Método de Aplicação:

Desempenadeira dentada, rolo de espuma rígida, escova, espátula e outras ferramentas, de
acordo com o tipo de desenho desejado.

Rendimento Teórico:

18 a 20 m2/ lata/ demão. O rendimento depende da superfície a ser aplicada, da rugosidade e
porosidade da superfície e do método de aplicação.

Secagem:

Aplicar a 1º demão como fundo e a 2º como acabamento com relevo, com intervalo de
secagem de 4 horas entre cada demão, e intervalo de secagem de 18 a 24 horas para aplicação
do acabamento com Tinta Acrílica Brasilar.

Massa Especifica:

1,75 +/- 0,030 g/Cm3

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...

Estocagem:

A temperatura ambiente, 24 Meses.

Observações:

O Rendimento varia conforme a camada aplicada , não considerando perdas decorrentes da
rugosidade da superfície e do método de aplicação.
Para garantir maior durabilidade, aguardar 2 semanas para limpeza da superfície pintada.
Podem ocorrer manchas após as primeiras chuvas , mas estas desaparecem quando a
superfície for lavada sem comprometerem as propriedades finais produto.
Aguardar no mínimo 28 dias antes de aplicar tintas e produtos aixiliares sobre reboco e
concreto novo.

75 +/- 1%

