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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 
 

ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM EXTERIOR & INTERIOR 

Tipo 4.2.1.1 – Acabamento Brilhante - Conforme NBR 11702 - ABNT 
Tipo 4.2.1.3 – Acabamento Fosco - Conforme NBR 11702 - ABNT 
 
 

 DESCRIÇÃO 
O ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM TELHACOR® é um produto nobre e 
durável. Sua fórmula especialmente desenvolvida para oferecer 
facilidade na aplicação, proporcionando mais proteção, ótima 
secagem, bom alastramento e uma boa aderência. Produzido em diversas cores no acabamento 
brilhantes e fosco. Consulte nosso exclusivo catálogo de cores TELHACOR®. Mais informações 
através do site: www.uirapurutelhacor.com.br 

 

 SUPERFÍCIES INDICADAS:  
O ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM TELHACOR® é indicado para pintura de superfícies (externas ou internas) 
de metais ferrosos, galvanizado (com aplicação prévia do fundo galvanizado) e madeiras. 
 

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

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, isenta de: Ferrugem, Óleo, Cera, Graxa, Gordura, Pó, 
Umidade, Mofo e Limo. Ferrugem: aplicar convertedor de ferrugem. Superfícies com óleo, graxa ou 
gordura: fazer a limpeza com detergente neutro, logo em seguida secar com pano seco e limpo. Caso 
Necessário passar ainda um pano com aguarrás mineral sobre a superfície.  Partes soltas: raspar, lixar e 
remover o pó. Superfícies com brilho ou resquícios de outra aplicação: lixar até fosquear por completo e 
remover o pó com auxílio de um pano. Chapas galvanizadas: obrigatoriamente fazer uso de fundo 
galvanizado. Superfícies com mofo ou limo: a limpeza deverá ser feita com água sanitária. Madeiras deve-
se lixar as farpas e eliminar a poeira. 
O contato imediato com a área após a aplicação do produto pode ocasionar danos, portanto, recomenda-
se aguardar de 4 horas para secagem ao toque e 24 horas para completa secagem.  
 

 DILUIÇÃO:  
Diluir no máximo 10% de aguarrás.  
 

 MATERIAL: 
Utilize Rolo, Pincel ou Pistola. 
 

 APLICAÇÃO:  
de 2 a 3 demãos, com intervalo de 6 horas entre demãos. 
 

 DICAS IMPORTANTES:      
• Evitar pintura em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes. 
• Não aplicar o ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM TELHACOR® com umidade relativa do ar superior a 90%. 
• Certifique-se de que a área a ser aplicado o produto esteja totalmente livre de umidade. 
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 COMPOSIÇÃO:  
Resina alquídica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, isento de chumbo, aditivos e 
solventes à base de hidrocarbonetos. 
 
 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Base:  ........................................ : resina alquídica modificada.  
Rendimento teórico galão 18 L. : de 180 a 200 m²/demão. 
Rendimento teórico galão 3,6 L : de 32 a 46 m²/demão. 
Rendimento teórico galão 0,9 L : de 9 a 13 m²/demão. 
Intervalo entre demãos:  .......... : mínimo 6 horas. 
Secagem toque:  ....................... : mínimo 4 horas. 
Secagem total:  ......................... : 24 horas. 
*Rendimento depende da espessura, diluição, absorção da superfície, assim como as técnicas de aplicação e tonalidade escolhida. 
  

 PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS:  
ATENÇÃO: Produto composto por líquidos e vapores inflamáveis. 
Pode provocar irritação e/ou reações alérgicas na pele. Suspeita-se 
que prejudique a fertilidade ou o feto. Suspeito de provocar câncer. Pode provocar sonolência ou vertigem. 
Tóxico para os organismos aquáticos em efeitos prolongados. PRECAUÇÃO: Mantenha fora do alcance das 
crianças. Se for necessário, consulte um médico e tenha em mãos a embalagem ou o rótulo deste produto. 
PREVENÇÃO: Use luvas de proteção. Use proteção ocular ou facial. Mantenha afastado de calor, faísca, 
chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Não fume. Use sistemas elétricos à prova de 
explosão, ventilação, iluminação e todos os equipamentos de manuseio de materiais. Utilize apenas 
ferramentas antifaiscantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize apenas ao ar livre ou em 
ambientes bem ventilados. Evite inalar vapores. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Evite a 
liberação para o meio ambiente. Não perfure, não queime, não armazene alimentos e não reutilize esta 
embalagem para outros fins. EMERGÊNCIA: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire 
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água e/ou tome uma ducha. EM CASO DE 
INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não 
dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLOGICAS ou 
um auxílio médico levando consigo esta embalagem ou o rótulo. ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE: 
Transporte apenas na posição vertical. Evite situações de tombamento. Conserve a embalagem bem 
fechada, sempre na posição vertical, em local coberto, fresco e ventilado - longe de fontes de calor e 
umidade. 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 
SAC - UIRAPURU TELHACOR® - 0800 400 8002 ou pelo site: www.uirapurutelhacor.com.br. 
 

 GARANTIA:   
Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho do ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM 
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. 
 

 


