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ACRÍLICO BRONZE FOSCO - ECONÔMICO
Descrição:

Proporciona bom acabamento com excelente cobertura após a secagem completa do produto. Melhor
desempenho em superfícies internas de alvenaria em geral.

Indicação:

Indicado para pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, ﬁbrocimento e internas de massa corrida e gesso devidamente preparadas.

Cores:
Referência
Normativa:

Produzida em diversas cores. Consulte nosso exclusivo catálogo de cores.
Classiﬁcado conforme NBR 11702:2019 Tipo 4.5.1 - Fosco econômico.
Desempenho conforme NBR 15079

PREPARAÇÃO DE 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.
Reboco Novo:

Lixar e escovar a superfície para retirar os resíduos de reboco. Aguardar no mínimo 30 dias de cura e aplicar previamente o FUNDO
PREPARADOR DE PAREDE TELHACOR®.

Demais superfícies:

Em superfícies com manchas de gordura, graxa, partes mofadas, reboco fraco ou pequenas superfícies soltas, deve-se remover o
máximo possível dos resíduos ﬁnos com espátulas ou escovas. Lavar com detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem total.
Aplicar previamente o FUNDO PREPARADOR DE PAREDE TELHACOR®.

Repinturas:

Lixar a superfície, sendo que as brilhantes ou acetinadas devem ser lixadas até perda total do brilho. O contato imediato com a área
após a aplicação do produto pode ocasionar danos. Portanto, recomenda-se aguardar 4 horas para secagem ao toque e 72 horas
para completa secagem

INFORMAÇÕES TÉCNICA
Composição:
Toxidade:
Embalagem:
Prazo validade:

Água, emulsão acrílica-estirenada, pigmentos e/ou cargas minerais, aditivos auxiliares, espessantes, tensoativos e microbicidas não
metálicos.
Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.uirapurutelhacor.com.br
3,6 L e 18 L
Embalagem fechada - 24 meses

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO
Diluição

Acabamento

Embalagem / Rendimento
(m2 / acabado)

Ambiente

Nº de demão / Secagem

Fosco

galão 3,6 L : de 16 a 23m2
balde 18 L: de 80 a 115m2

Interior e
Exterior

2 a 3 demãos, com intervalo de
4 horas entre demãos

Ferramentas

Água potável
diluir em 10%

Rolo / Pincel

Observações
Rendimento: O rendimento é variável de acordo com a irregularidade e absorção da superfície, espessura, método, técnica e condições de aplicação.
Diluição: Antes de iniciar a pintura, mexa o produto como auxilio de um objeto que simula uma régua para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.

DICAS IMPORTANTE
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Não aplicar em dia chuvosos e com umidade relativa acima de 90%
Antes da pintura aplicar o SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO TELHACOR®.
Em caso de inﬁltração, solucione previamente o problema.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Não aplicar em superfícies muito quentes ou muito frias.
Não usar sobre produtos siliconados.
Não utilizar produtos de limpeza a base de ácidos.

GARANTIA
O desempenho 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. Recomenda-se seguir as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientação Técnica. Em caso de dúvidas ou
esclarecimentos entre em contato: SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002

PRECAUÇÕES
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 abundância; 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

