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TEXTURA ACRÍLICA DESIGN  
TX 46...(conforme cores) 

 

Descrição: 

 
Revestimento acrílico à base de água, com consistência de massa áspera, hidrorrepelente, de 
boa cobertura, fácil aplicação e secagem rápida. Apresenta a vantagem de disfarçar as 
irregularidades e as imperfeições das superfícies em que é aplicada. Proporciona 
acabamentos com efeitos especiais ou desenhos em alto e baixo relevo.  
 

 

Uso e Aplicações:          

 
Fosco com desenhos, conforme o tipo da ferramenta de aplicação utilizada. 
Indicação: Seu uso é recomendado para quem busca criar em suas paredes um efeito 
decorativo sofisticado e moderno com acabamento mais rugoso. 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. 

 

Formas de 
Aplicação: 

  
Desempenadeira, rolo de espuma rígida, rolo tipo carimbo, cabelo de anjo, escovas, espátula 
e outras ferramentas, de acordo com o tipo de desenho desejado. Produto pronto para uso.  
Utilizar desempenadeira apropriada, rolo de espuma rígida, rolo cabelo de anjo, escova, 
espátula e outras ferramentas, de acordo com o tipo de desenho desejado. Aplicar direto 
como acabamento, aguardando o intervalo de secagem de 18 a 24 horas para aplicação do 
acabamento com Tintas Acrílicas Brasilux. 

   

 

Demão(s) 
recomendada(s): 

Aplicar de 1 a 2 demãos (conforme técnica aplicada) com intervalo de 4 a 6 horas entre as 
aplicações. 

 

Secagem (25ºC) 

Ao toque: 04 – 06 horas  
Manuseio: 10 - 12 horas 
Entre demãos: aguardar de 18 a 24 horas, de acordo com as condições meteorológicas. 

 

Instruções Gerais: 

 
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. 
 
Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, caso necessário, diluir o 
produto com água potável, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento 
de aplicação. 
 
O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e 
do método de aplicação, varia de acordo com a diluição e do tipo de material a ser aplicada e 
do conhecimento e habilidade técnica do aplicador. 

O perfeito desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde 
será aplicado e de outros fatores como umidade relativa do ar, temperatura, condições 
climáticas locais e CONHECIMENTO TÉCNICO E PRÁTICO DO APLICADOR. 

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15º C, umidade 
superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que esta sendo aplicado. Até 
72horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a 
aplicação no meio da superfície. 

Antes de iniciar o trabalho você deverá medir a parede para calcular a quantidade dos 
materiais que serão utilizados. A cor real escolhida no catálogo de cores, por razões técnicas, 
tem caráter meramente referencial. Por isso, recomendamos que a compra do material seja 
efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a área a ser aplicada, para 
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evitar possíveis variações de tonalidade em complementos da área aplicada. Aplique o 
produto por igual, evitando repasses excessivos, evite retorques isolados após a secagem do 
produto e não interrompa a aplicação no meio das superfícies. A superfície pintada só 
poderá ser lavada, após 30 dias da sua aplicação. 

Cores: Além das cores do catalogo, podem-se obter outros tons, misturando as cores entre 
si, ou adicionando-se corantes Brasimix em até 50 ml por galão de 3,6 litros. As cores 
formuladas com concentrados a base de pigmentos orgânicos (mais ecológicos), como 
amarelo, laranja, vermelho, verde, magenta e violetas, em função de sua natureza e 
performance, quando utilizadas em pinturas externas podem sofrer desbotamentos em 
decorrência da ação do intemperismo natural, sem ocasionar nenhum problema à integridade 
do filme da tinta 

 

Rendimento 
teórico 

 
1,0 a 2,0 kg por m2. Lata de 28Kgs rendem em média 22 a 24metros quadrados por demão. 
O rendimento depende da superfície a ser aplicada, da rugosidade e porosidade da superfície 
e do método de aplicação. Varia de acordo com o desenho e acabamento desejado e do 
conhecimento e prático do aplicador.  
 

 

Normas de 
Segurança: 

 
Manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. 
Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.  
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, 
óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.  
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso 
e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto 
no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq. 

 
 


