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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 
 

TINTA PISOS & QUADRAS 
Tipo 4.5.6 - Conforme NBR 11702 - ABNT 
 
 

 DESCRIÇÃO 
PISOS & QUADRAS TELHACOR® é uma tinta acrílica desenvolvida a base d'água com ótimo desempenho. 
Seu filme forma uma película fosca e uniforme, possui alta resistência mecânica, excelente durabilidade e 
fórmula anti-mofo. PISOS & QUADRAS TELHACOR® é uma tinta com propriedade antiderrapante e 
recomendada para ser aplicada em pisos onde há circulação de pessoas e em quadras poliesportivas. 
PISOS & QUADRAS TELHACOR®  é produzida em diversas cores. Consulte nosso exclusivo catálogo de cores 
TELHACOR®  com o vendedor. Mais informações através do site: www.uirapurutelhacor.com.br 
 

 SUPERFÍCIES INDICADAS:  
PISOS & QUADRAS TELHACOR® é indicada para a pinturas de diversos tipos de pisos: quadras 
poliesportivas, cimentados ou concreto, áreas de lazer, escadas,varandas, rampas de garagem, entre 
outros. Para total desempenho do produto recomendamos que o piso seja poroso e esteja devidamente 
preparado conforme apresentado a seguir. 
 

 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 04 etapas 

1) Lixar e remover o excesso dos resíduos antes da pintura. 
2) Lavar com detergente, jogar água em abundância e esperar secar. 
3) Lavar com álcool até soltar os resíduos citados, e esperar secar. 
4) Lavar novamente com detergente e água sanitária, em seguida enxaguar com água em 
abundância. Obs. espere secar por 03 dias. 

3) Cimentado Novo: 
Aguardar a secagem de 30 dias de cura. Superfícies soltas ou mal aderidas: raspar e/ou escovar a 
superfície eliminando as partes soltas. 

4) Repinturas: 
Lixar a superfície, sendo que as brilhantes ou acetinadas devem ser lixadas até perda total do brilho. 
 

 

 DILUIÇÃO:  
Adicionar no máximo 20% de água ao produto e misturar até obter uma solução homogênea. 

 MATERIAL:  
Utilize de acordo com a superfície a ser aplicada: Rolo    Pincel   Trincha 

 APLICAÇÃO:   
2 a 3 demãos, com intervalo de 3 horas entre demãos. 
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 DICAS IMPORTANTES:      
• Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%. 
• Não aplicar quando a temperatura estiver inferior a 10º ou acima de 40º. 
• Em caso de infiltração, solucione previamente o problema. 
• Havendo formação de bolhas na aplicação, corrija imediatamente o defeito para não ocorrer o 
descascamento. Verifique a temperatura média ideal e a ausência de umidade na superfície. 
• Não usar sobre produtos siliconados ou de outras composições. 
• Não aplicar sobre pedra polida ou cimento queimado. 
• Para limpeza, utilize sabão neutro ou detergente doméstico. 
• Não utilizar produtos de limpeza a base de ácidos. 
• Aguardar 48 horas até a secagem para circulação de pessoas e 72 horas para tráfego de veículos.  
• Decorrido 3 anos, recomenda-se nova aplicação. 
 

 COMPOSIÇÃO:  
Água, emulsão acrílica-estirenada, pigmentos e/ou cargas minerais, aditivos auxiliares, espessantes, 
tensoativos e microbicidas não metálicos. 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Base:  ........................................ : emulsão acrílica modificada  
Rendimento teórico:  ................ : de 7 a 11 m²/litro por demão. 
Rendimento prático:  ................ : bastante variável dependendo do substrato e da forma de aplicação 
Intervalo entre demãos:  .......... : mínimo 03 horas. 
Secagem toque:  ....................... : 1 a 2 horas. 
Secagem total:  ......................... : 48 a 72 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 do PISOS & QUADRAS 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. 

 
 


