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BOLETIM TÉCNICO
TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM
Descrição:

Revestimento acrílico emborrachado, à base de água, para aplicação a frio,
formando sobre as superfícies uma membrana impermeável, com característica
elástica e flexível, resistente às intempéries e maresias. Possui grande elasticidade e
flexibilidade. Como a Tinta Acrílica Emborrachada é de cor branca que reflete os
raios solares, proporciona ao ambiente interno um ótimo conforto térmico. Possui
propriedades de redução térmica e acústica do ambiente que esta sob sua cobertura,
reduzindo assim o calor e ruído. Permite pigmentação com os corantes do sistema
Brasimix.

Uso e Aplicações:

Indicado para pinturas de paredes externas e internas. Seu uso é recomendado para
pinturas de telhado de fibrocimento, zinco, alumínio e galvanizados (a quente e a
frio), telhas de barro e de concreto. Formando um filme impermeável e lavável,
com propriedade de redução térmica e acústica do ambiente.

Código do Produto:

EB 62.(CORES)

Tipo de Veiculo:

Elastômeros Acrílicos

Cor:

Conforme Catalogo

Acabamento:

Acetinado

Diluição / Diluente:

10 – 15 % para primeira demão com água potável, as demais demãos não diluir,
produto pronto para uso.

Secagem/ nº de demãos:

Toque: 25 – 30 minutos.
Manuseio: 03 – 04 horas.
Final: 18 – 24 horas.
Aplicar 02 – 03 demãos, com intervalo de 4 a 5 horas.

Viscosidade à 25ºC K.U:

90 a 100 U. K.

Método de Aplicação:

Rolo de lã / Trincha / Pincel/ Airless

Rendimento Teórico:

Pincel/Rolo = 10 a 14 m2 por litro/demão.
Airless/Pistola (bico de pato – emborrachamento) = 8 a 10 m2 por litro/demão.
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Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água
potável, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação.
Aplique o produto com rolo, trincha ou broxa. Aplique a 1ª demão diluído de 10% a 15%
de água para melhor penetração no concreto. Aplique as demãos subsequentes sem
diluição. Observe um intervalo mínimo para a secagem completa entre cada demão antes de
aplicar a demão seguinte. O tempo de secagem entre demãos pode variar de 4 a 5 horas,
dependendo da temperatura ambiente, da ventilação do local, da umidade relativa do ar e da
espessura da demão aplicada. Aplique quantas demãos forem necessárias, até atingir a
camada desejada.

Preparação da Superfície:

A superfície a ser pintada deverá estar sempre seca isenta de contaminantes como, poeira,
graxa, óleo, etc. Não deve apresentar partes soltas ou mal aderidas. ( NBR 13245/92).
Superfícies com brilho devem ser lixadas antes e limpas para remover a poeira.
Telhados velhos devem ser lavados com uma solução de um para um (1:1) de água com
cloro (água sanitária) utilizando uma escova de cerdas duras, removendo todas as sujeiras
impregnadas. Enxaguar com água corrente, até total remoção do cloro e deixar secar por
três dias, com tempo seco e ensolarado. A superfície deve estar limpa, isenta de umidade,
mofo e partículas soltas. Remova o pó com pano úmido.
Em telhados de zinco, alumínio e galvanizado velhos, que não apresentem nenhum ponto
de oxidação, limpar e aplicar a Tinta Acrílica Emborrachada. No caso de telhados de
galvanizado com pontos de oxidação, lixar até total remoção da oxidação e após aplicar
Galvibras (PR 01.05.131) Fundo para Galvanizado da Brasilux. Após aguardar a secagem
indicada na embalagem, fazer a aplicação normal da Tinta Acrílica Emborrachada.
Em telhados de zinco, alumínio e galvanizado novos (sem oxidação), limpar e aplicar
diretamente a Tinta Acrílica Emborrachada, conforme indicação de uso.
Em telhados de barro e fibrocimento limpar bem antes com jato d’água (bomba de alta
pressão) removendo toda a sujeira (limo, poeira, etc.), aguardar secagem, deixar secar por
três dias, com tempo seco e ensolarado. A superfície deve estar limpa, isenta de umidade.
Em materiais ferrosos deve-se aplicar antes uma demão do primer sintético Brasilux (PR
40.06.000 – Primer Cinza), diluído conforme indicação na bula da embalagem, aguardar
secagem completa e proceder à aplicação da Tinta Acrílica Emborrachada.

Embalagens Disponíveis:

Lata (18 l), galão (3,6 l) e Tambor (200 l).

Estocagem:

A temperatura ambiente, 24 Meses.

Observações:

O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e
do método de aplicação. Para garantir maior durabilidade, aguardar três 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.
Não pintar em dias chuvosos, ou com temperaturas abaixo de 12ºC ou acima de 35ºC e
umidade superior 80%. A superfície pintada só poderá ser lavada (limpeza) após 30 dias da
sua aplicação. Não limpar a pintura com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da
superfície. Não pintar quadras poli esportivas. Não pintar pisos.
Garantia quanto à aderência para telhados novos de 5 anos e para telhados antigos de 3
anos, desde que tenham sido observados os procedimentos corretos de aplicação.
Não é recomendado o uso de qualquer produto sobre a Tinta Acrílica Emborrachada.

Atende a Normas:

ABNT NBR 15079 / 2008
ABNT NBR 11702 / 2010 – Tipo 4.5.1

