
 
INFORMAÇÃO TÉCNICA

 

CONSIDERAÇOES:  

Tinta de acabamento levemente acetinado, baseada em resinas de emulsão acrílicas, 

concebida para isolar, proteger e embelezar vários tipos de telhados.

 

PROPRIEDADES :       

Boa durabilidade 

Boa aderência 

Bom rendimento 

Secagem rápida 

Boa Flexibilidade 

 

UTILIZAÇÃO :             

Especialmente destinada à aplicação exterior sobre telhas de argila, fibrocimento e 

cimento. 

 

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO :

 

-DILUIÇÃO RECOMENDADA : 

1ª demão 15-20 % com água limpa

demãos seguintes +-5% 

 

-RENDIMENTO  TEÓRICO :                                    

8-10 m2/Lt por demão (variando com o tipo de telha e o método de aplicação)

 

-TEMPO DE  SECAGEM : 

Cerca de 1 hora a 1ª demão 2

de temperatura e humidade)

 

-PROCESSOS DE  APLICAÇÃO :                            

Trincha, Rolo ou  Pistola.

TINTA P/ TELHAS E BEIRADOS

PigmentiTotal Unipessoal, Lda. 
Avenida do Brasil 68 – 2700-134 Amadora 

T. 21 241 9559  M. 93 454 2091 
www.pigmentitotal.pt 

INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Tinta de acabamento levemente acetinado, baseada em resinas de emulsão acrílicas, 

concebida para isolar, proteger e embelezar vários tipos de telhados.

 

Especialmente destinada à aplicação exterior sobre telhas de argila, fibrocimento e 

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO : 

DILUIÇÃO RECOMENDADA :  

20 % com água limpa 

 

RENDIMENTO  TEÓRICO :                                     

10 m2/Lt por demão (variando com o tipo de telha e o método de aplicação)

TEMPO DE  SECAGEM :  

Cerca de 1 hora a 1ª demão 2-4 horas as demãos seguintes (em condições normais

de temperatura e humidade) 

PROCESSOS DE  APLICAÇÃO :                             

Trincha, Rolo ou  Pistola. 

TINTA P/ TELHAS E BEIRADOS – Ref. B1009 

Tinta de acabamento levemente acetinado, baseada em resinas de emulsão acrílicas, 

concebida para isolar, proteger e embelezar vários tipos de telhados. 

Especialmente destinada à aplicação exterior sobre telhas de argila, fibrocimento e 

10 m2/Lt por demão (variando com o tipo de telha e o método de aplicação) 

4 horas as demãos seguintes (em condições normais 



 

-ESQUEMA DE PINTURA :                                       

2-3 demãos 

 

-PREPRAÇÃO DE SUPERFÍCIES :                        

As superfícies a pintar devem estar bem secas, limpas, isentas de gordura ou outros 

contaminantes e partículas mal aderentes. Em telhas antigas, caso existam algas ou 

liquens deve proceder-se à escovagem de toda a superfície com escova de aço e 

aplicar previamente o nosso 

 

-ESTABILIDADE EM ARMAZÉM : 

temperaturas < a 50º C)
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ESQUEMA DE PINTURA :                                        

PREPRAÇÃO DE SUPERFÍCIES :                         

pintar devem estar bem secas, limpas, isentas de gordura ou outros 

contaminantes e partículas mal aderentes. Em telhas antigas, caso existam algas ou 

se à escovagem de toda a superfície com escova de aço e 

aplicar previamente o nosso Removedor de Fungos e Algas 718-1000.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM : 1 ano em embalagens de origem bem fechadas (a 

temperaturas < a 50º C) 

TINTA P/ TELHAS E BEIRADOS – Ref. B1009 

pintar devem estar bem secas, limpas, isentas de gordura ou outros 

contaminantes e partículas mal aderentes. Em telhas antigas, caso existam algas ou 

se à escovagem de toda a superfície com escova de aço e 

1000. 

1 ano em embalagens de origem bem fechadas (a 


