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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 
 

IMPERMEABILIZANTE PEDRAS (ALTO BRILHO) 
Tipo 4.8.3 - Conforme NBR 11702 - ABNT 
 
 

 DESCRIÇÃO 
O IMPERMEABILIZANTE PEDRAS TELHACOR® é um produto ecológico, incolor e de 
alta resistência. Seu filme forma uma película brilhante e lisa, evitando a formação 
de limo, a penetração de umidade e acúmulo de sujeira. Protege contra os 
desgastes físicos, proporcionando um acabamento nobre com grande 
durabilidade. O IMPERMEABILIZANTE PEDRAS TELHACOR®  é um produto que vem pronto para o uso e de 
fácil aplicação. Mais informações através do site: www.uirapurutelhacor.com.br 
 
 

 SUPERFÍCIES INDICADAS:  
O IMPERMEABILIZANTE PEDRAS TELHACOR®  é indicado para impermeabilização de pedras de alta 
porosidade, telhas em geral, tijolos, fachadas, revestimentos cerâmicos, superfícies de concreto ou 
cimentados. 
 

 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, Cera, Graxa, Gordura, Pó, Umidade, 
Mofo e Limo. 
 

1) Mofo e limo: A limpeza deve ser feita com água sanitária e água corrente em abundância. Obs. 

espere secar por 3 dias.  
2) Óleo, cera, graxa ou gordura: Seguir as 03 etapas 

1) Lavar com detergente, jogar água em abundância e esperar secar. 
2) Lavar com álcool até soltar os resíduos citados, e esperar secar. 
3) Lavar novamente com detergente e água sanitária, em seguida enxaguar com água em 
abundância. Obs. espere secar por 03 dias. 

3) Superfícies recém pintadas: Aguardar 15 dias para a completa secagem antes de aplicar o  
IMPERMEABILIZANTE PEDRAS TELHACOR® 

 
 

 DILUIÇÃO:  
Produto pronto para utilização. Utilize sem diluição. 

 

 MATERIAL:   
 Utilize de acordo com a superfície a ser aplicada: Rolo, Pincel e/ou Pistola 
 

 APLICAÇÃO:    
2 a 3 demãos, com intervalo de 4 horas entre demãos. 

 COMPOSIÇÃO:   

Copolímero acrílico modificado, aditivos, microbicidas não metálicos e água.  
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 DICAS IMPORTANTES:      
• não aplicar em dias muito úmidos ou abaixo de 14ºC. 
• não aplicar em superfícies muito quentes. 
• em caso de infiltração, solucione previamente o problema. 
• havendo formação de bolhas na aplicação, verifique a temperatura média ideal e a ausência de umidade 
na superfície a ser aplicada para não ocorrer o descascamento. 
• não usar sobre produtos siliconados ou de outras composições. 
• não aplicar sobre pedra polida ou cimento queimado. 
• em pedras pré-assentadas ou cimentados, aguardar 60 dias para realizar a aplicação 
• para limpeza, utilize sabão neutro ou detergente doméstico. 
• não utilizar produtos de limpeza a base de ácidos. 
• em telhas brancas, cimentadas e fibro cimento aplique 3 demãos, devido a alta porosidade da superfície. 
• decorrido 3 anos, recomenda-se nova aplicação. 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:         INCOLOR                
Densidade.................................................. 
Viscosidade................................................  
N.V. Massa.................................................  
Rendimento teórico .................................. 
Manuseio................................................... 

1,010 +/- 0.005 g/cm³ (25 ºC) 
10" +/- 2" Cf4 (25 ºC) 
26,0 +/- 0,5 % (2h à 105 ºC) 
de 6,6 a 10m²/l por demão 
4 horas mínimo  

 

Intervalo entre demãos............................. 4 horas mínimo   
Secagem toque.......................................... 
Secagem total ........................................... 

4 horas mínimo 
48 horas.  

 

 

 PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS:  
Produto tóxico por inalação e por ingestão e pode ser nocivo em contato com a pele. Não manuseie o 
produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Use luvas de 
proteção/roupa de proteção/proteção ocular/ proteção facial ao manusear o produto. Evite inalar as 
poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 
Não coma, beba ou fume durante a aplicação deste produto. Evite o contato com os olhos, a pele ou a 
roupa. Em caso de intoxicação acidental:  • Na pele: Lave com água e sabão em abundancia; retire a roupa 
contaminada e enxágue a pele com água/tome uma ducha, e lave a roupa antes de usá-la novamente.  
• Nos olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de 
contato, remova-as, se puder e continue enxaguando. • Inalação: Remova a pessoa para local ventilado e a 
mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.  • Ingestão: Enxágue a boca. NÃO 
provoque vômito. Caso sinta indisposição, contate auxílio médico levando consigo esta embalagem ou o 
rótulo • Disposição: Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais, 
nacionais e internacionais.  Maiores informações solicite a ficha de segurança (FISPQ) através do telefone 
0800 400 8002 ou pelo site www.uirapurutelhacor.com.br 
 

 GARANTIA:   
Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho do IMPERMEABILIZANTE PEDRAS 
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 referentes aos termos de garantia entre em 
contato:      SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002. 
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