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 Para Exterior

 TINTA PARA TELHASTINTA PARA TELHASTINTA PARA TELHASTINTA PARA TELHAS
 016-74..       

DESCRIÇÃO  Tinta aquosa de acabamento fosco baseada num copolímero de natureza acrílica e  
pigmentada com dióxido de titânio, pigmentos corados resistentes aos álcalis e ao tempo e  
cargas inertes. 

UTILIZAÇÃO  Para uso no exterior, sobre todos os tipos de telhados (argila, fibrocimento e cimento), 
incluindo telhados antigos.

PROPRIEDADES  * Boa durabilidade exterior.
* Secagem rápida.
* Excelente adesão.
* Lacagem e enchimentos bons.

COR(ES)  Preto, Vermelho Telha, Telha Clara e Telha Barro.
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 BrilhoBrilhoBrilhoBrilho :::: Fosco.
DensidadeDensidadeDensidadeDensidade :::: 1.28 + 0.03 (a)
Viscosidade de aprovaçãoViscosidade de aprovaçãoViscosidade de aprovaçãoViscosidade de aprovação :::: 95 - 100 KU/25ºC (a)
Ponto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamação ::::    Não inflamável.
COVCOVCOVCOV''''ssss: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/i): 140 g/l (2010). Este produto contém 
no máx. 140 g/l COV

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Pintura de raizPintura de raizPintura de raizPintura de raiz
Telhado novo:
A superfície a pintar deve estar perfeitamente seca e limpa, livre de poeiras, gorduras e 
outros contaminantes.
Telhado velho: 
a) Caso existam manchas de óleos ou outras gorduras deve proceder-se à limpeza com uma 
solução de RobbilavaRobbilavaRobbilavaRobbilava ,,,,    013-0055.
b) Caso existam algas e/ou líquenes deve proceder-se à escovagem de toda a superfície com 
escova de aço e aplicar o Desinfectante AquosoDesinfectante AquosoDesinfectante AquosoDesinfectante Aquoso .
RepinturaRepinturaRepinturaRepintura
Deve retirar-se toda a tinta não aderente e proceder como na Pintura de raiz .

APLICAÇÃO  FerramentasFerramentasFerramentasFerramentas ::::    Trincha, rolo ou pistola.
Diluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãos :::: 2 demãos, sendo a 1ª diluída com 20%, em volume, e a 2ª diluída 
até 5%.
Tempo de secagemTempo de secagemTempo de secagemTempo de secagem ::::
Ao tacto: 30 minutos.
Para demãos seguintes: 4 horas.
Lavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramenta :::: Com água.

RENDIMENTO  8 - 10 m
2

/litro/demão.
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)  Telha Clara: 4 litros.
Vermelho Telha: 3/4 e 4 litros.
Outras cores: 3/4, 4 e 15 litros.

PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 24 meses.

OUTRAS INFORMAÇÕES  IMPORTANTE:



* Porque existe uma grande variedade de telhas, com diferentes comportamentos de adesão, 
aconselhamos a realização de um teste prévio para verificar se o produto é o adequado para a  
superfície a pintar.
* Caso se pretenda efectuar a pintura de beirados recomenda -se que estes sejam pintados 
integralmente, ou seja, nas partes inferior e superior e no topo, de modo a obter-se protecção 
adequada.
* O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, 
diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por 
operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais , dos quais desconhecemos 
o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 Consultar a ficha de segurança do produto .

GARANTIAS  
NOTA  (a) Os valores indicados são os de cor Vermelho Telha .

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas 
sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
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