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
IMPERMEABILIZANTE PARA TELHAS (BRASITELHA)
Descrição:

Produto formulado a base de Resina Acrílica Estirenada a base de solvente, combinada a
pigmentos orgânicos e inorgânicos especiais de alta qualidade, proporcionando a superfície
um acabamento de aspecto brilhante de alta resistência a intempéries. Ótima dureza,
flexibilidade com grande poder de penetração. Possui ótimo rendimento e fácil aplicação.
Pode ser aplicado em superfícies externas e internas, podendo ser usado como acabamento
em fachadas de tijolos aparentes “tijolinho à vista”, telhas romanas, telhas cerâmicas, telhas
de fibrocimento – amianto, pedras naturais e concreto aparente.

Preparação da Superfície:

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, seca, isenta de umidade e contaminantes como
poeira, graxa, óleo, mofo etc...
Para telhas novas, deve-se eliminar a presença de pó, recomenda-se lavar com água potável, e
esperar até total secagem. Telhas envelhecidas, lavar criteriosamente para que fique livre de
qualquer sujeira impregnada e aguarda secagem.

Código do Produto:

53

Cor:

Incolor ou conforme catálogo de cores.

Acabamento:

Brilhante

Método de Aplicação:

Pincel, trincha, rolo de lã ou espuma e pistola convencional.

Rendimento Teórico :

05 à 10m2/litro/ demão sendo que o rendimento depende da superfície a ser aplicada, da
rugosidade e porosidade da superfície, do metido de aplicação e do tipo de material e ser
aplicado

Secagem/ nº de demãos:

Aplicar 1ª demão como fundo diluída com 20% de solvente para sintético, e a 2ª demão com
diluição de 10%, com intervalo de secagem de no mínimo 3 à 4 horas. Para obter melhor
impermeabilização e maior brilho, recomenda-se uma 3ª demão diluída em 10% com
intervalo de 4 horas da 2ª demão.

Instruções Gerais

Caso haja necessidade de diluição em função do equipamento de aplicação, misturar com
agitação constante até perfeita homogeneização.

Preparação da Superfície:

A superfície a ser aplicada deverá estar seca (paredes novas e correção com reboco aguardar
no mínimo 28 dias), sendo que a superfície devera estar isenta de poeira, graxa, óleo, mofo
etc...

Estocagem:

24 meses em local sem umidade e fora da luz solar.

Embalagens disponíveis:

¼ ( 900 ml), galão ( 3,6 litros) e Lata (18 litros).

