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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 
 

SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO      
Tipo 4.1.2.5 - Conforme NBR 11702 - ABNT 
 
 

 DESCRIÇÃO 
O SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO TELHACOR® Produto formulado com resina estirenada, especialmente 
indicado para paredes internas e externas, desde que devidamente preparada, sendo usado como base 
para pintura final. Proporciona economia na pintura final sendo de fácil aplicação. Mais informações 
através do site: www.uirapurutelhacor.com.br 
 

 SUPERFÍCIES INDICADAS:  
O SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO TELHACOR® é indicado para superfícies internas ou externas de 
rebocos desempenado grosso ou fino lixados e limpos. 
 

 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:          - Instruções de uso: seguir norma NBR 13245 – ABNT 

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, isenta de óleo, umidade e poeira. Se necessário, 
deve-se lavar, raspar ou escovar a área. Em reboco novo, aguardar no mínimo 30 dias de cura para 
aplicação do SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO. O contato imediato com a área após a aplicação do produto 
pode ocasionar danos. Portanto, recomenda-se aguardar de 1 a 2 horas para secagem ao toque e 5 horas 
para completa secagem 
 

 DILUIÇÃO:  
 Homogeneizar o produto adequadamente, adicionando de 10% a 20% de água, incorporando-a 
completamente ao produto. 

 MATERIAL/APLICAÇÃO:  
Utilize-se de acordo com a superfície a ser aplicada: Rolo, Pincel  ou Trincha. Em caso de 02 demãos 
aguardar o intervalo de 02 horas. 

 

 DICAS IMPORTANTES:      
• Não aplicar em dias muito úmidos (umidade relativa do ar inferior a 90%). 
• A temperatura ambiente deve estar variando entre 10º C e 40º C. 
• Não aplicar em superfícies muito quentes. 
• Em caso de infiltração, solucione previamente o problema. 
• Não usar sobre produtos siliconados. 
• Não utilizar produtos de limpeza a base de ácidos. 
 

 COMPOSIÇÃO:  
Água, emulsão acrílica-estirenada, pigmentos e/ou cargas minerais, aditivos auxiliares, espessantes, 
tensoativos e microbicidas. 
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 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Base:  ........................................ : emulsão acrílica  
Rendimento teórico:  ................ : de 4 a 5 m²/litro por demão. 
Rendimento prático:  ................ : bastante variável dependendo do substrato e da forma de aplicação 
Secagem toque:  ....................... : 1 a 2 horas. 
Secagem total:  ......................... : 3 a 5 horas. 
 

 PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS:  
• Conservar a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem. 
• Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. 
• Manter fora do alcance de crianças e animais. 
• Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. 
• Recomenda-se o uso de óculos de segurança, luvas de látex PVC e semi-máscara protetora contra vapores 
orgânicos. 
• Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos. 
• Ocorrendo qualquer sintoma de irritação ou em caso de ingestão, procure o médico levando esta 
embalagem. 
• NÃO PROVOQUE VÔMITO. 
 

 GARANTIA:   
Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho da SELADOR ACRÍLICO 
PIGMENTADO TELHACOR®  depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de 
fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa 
do ar, temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar 
problemas na superfície aplicada. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos referente aos termos de garantia 
entre em contato: SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 
4008002. 

 
 


