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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 
 

RESINA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE (RBS) 
Tipo 4.8.3 - Conforme NBR 11702 - ABNT 
 
 
 

 DESCRIÇÃO 
O IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE (RBS) TELHACOR®  é um produto de alta resistência. Seu filme 
forma uma película incolor, brilhante e lisa, protegendo contra intempéries, evitando a formação de limo, a 
penetração de umidade e o acúmulo de sujeira. Protege contra os desgastes físicos, proporcionando um 
acabamento nobre com grande durabilidade. É um produto de fácil aplicação, alto rendimento, secagem 
rápida e bom alastramento. 

 SUPERFÍCIES INDICADAS:   
O IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE (RBS) TELHACOR® é indicado para telhas em geral, tijolos, 
cerâmicas, superfícies de concreto, reboco, cimentados, superfícies de alvenaria e pedras naturais. 

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

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja isenta de: Óleo, Cera, Graxa, Gorduras, Pó, Umidade, Mofo 
e Limo. Superfícies soltas ou mal aderidas: As partes soltas ou mal aderidas deverão ser removidas e o local 
deve ser raspado ou escovado até ficar livre de resíduos. Mofo e limo: A limpeza deve ser feita com água 
sanitária e água corrente em abundância. Obs. espere secar por 2 dias para telhas e 3 dias para piso.  
Óleo, cera, graxa ougordura: 1) Lavar com detergente, jogar água em abundância e esperar até a secagem 
total. 2) Lavar com álcool remover todos os resíduos e deixar secar. 3) Lavar novamente com detergente e 
água sanitária e depois enxaguar com água. Obs. espere secar por 3 dias. 
  
 

 DILUIÇÃO:   
Produto pronto para USO.  
 

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

 APLICAÇÃO:   
de 2 a 3 demãos, com intervalo de 04 horas entre demãos. 
 

 DICAS IMPORTANTES:      
• Evitar pintura em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes. 
• Não aplicar o IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE (RBS) 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. 
• É necessário que a temperatura atmosférica esteja acima de 10 ºC e abaixo de 40 ºC. 
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 COMPOSIÇÃO:  
Copolímero acrílico e solventes a base de hidrocarbonetos. 
 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
Base:  ........................................ : resina acrílica. 
Rendimento teórico:  ................ : de 08 a 10 m²/ litro por demão. 
Rendimento prático:  ................ : bastante variável dependendo do substrato e da forma de aplicação 
Intervalo entre demãos:  .......... : mínimo 04 horas. 
Manuseio:  ................................ : 30 minutos. 
Secagem toque:  ....................... : 30 minutos. 
Secagem total:  ......................... : 24 horas. 
 

 PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS:  
O IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE (RBS) TELHACOR® é um PRODUTO INFLAMÁVEL E CONTÉM 
SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E PREJUDICIAIS À SAÚDE, portanto, conservar a embalagem sempre bem fechada, 
em local coberto, seco, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. NÃO reutilizar a embalagem. É 
PROIBIDO despejar o produto em ralos de encanamentos de esgoto. MANTENHA O PRODUTO FORA DO 
ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. Manusear o produto em ambiente ventilado durante a preparação, 
aplicação e secagem do produto. Evitar comer, beber e fumar durante a manipulação do produto. Evitar o 
contato direto com a pele, cabelos e olhos. NÃO inalar e NÃO ingerir o produto. Utilizar os equipamentos 
de proteção para a aplicação (luvas impermeáveis, óculos e semi-máscaras com filtro para vapores 
orgânicos). EM CASO DE CONTATOS COM OLHOS:  Lavar com água corrente por 15 minutos. Caso ocorra 
irritação procurar assistência médica. EM CASO DE CONTATO COM A PELE OU CABELOS: Não deixar secar. 
Limpar com pano embebido em álcool hidratado e em seguida lavar com água e sabão em abundância. 
Caso ocorra irritação procurar assistência médica. EM CASO DE INALAÇÃO DO PRODUTO: Afastar-se para 
local ventilado e procurar assistência médica. EM CASO DE INGESTÃO DO PRODUTO: Não provocar vômito 
e procurar imediatamente assistência médica mostrando esta embalagem. INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Em 
altas concentrações é depressor do SNC. Pode ocasionar irritação e penetração na pele ou mucosas. 
 

 GARANTIA:   
Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho do IMPERMEABILIZANTE A BASE 
DE SOLVENTE (RBS)  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. 
 

 

 


