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Esmalte Acrílico Impermeável– Base Aquosa

Esmalte Acrílico Impermeável

Recubriplast Telhas

As telhas para impermeabilizar e decorar devem estar limpas, secas, livres de poeira e restos de materiais contaminantes. 
É importante que ao aplicar o impermeabilizante, as mesmas não retenham água do lavado do telhado ou de chuvas recentes, já 
que isso ira limitar a ancoragem do produto e com isto seu desempenho final. 
Troque aquelas que estejam quebradas ou com trincas importantes.

Sempre  verifique previamente que as superfícies que desja impermeabilizar não contenham rastros de impermeabilizantes, 
desmoldantes ou propiedades impermeáveis que possam provocar problemas de ancoragem do produto; uma maneira simples é 
molhar o substrato jogando pequenas quantidades de água limpa e observar o comportamento desta na superfície, se a água e 
absorvida tudo bem, no entanto se ela é rejeitada na forma de gotas que ficam soltas no substrato não é recomendada à aplicação 
do produto já que ancoragem do mesmo ficaré comprometida.
Repita está operação em diferentes pontos para obter uma conclusão válida.
Nesta situação sempre é recomendável fazer a limpeza com jato d´água e deixar secar bem as superfícies.

Descrição: Impermeabilizante acrílico Premium para acabamento. 
Aplicado nas condiçôes indicadas, uma vez curado, forma uma película impermeável, auto-lavábel, de elevada aderência, antimofo, 
mínima retenção de sujeira e alta resistência mecânica a fatores climáticos, raios UV. Decora e diminui o envelhecimento, prematuro 
dos mais diversos tipos de telhas.

Usos: Produto de alto poder cobertura, mínimo respingamento e fácil aplicação com pincel, rolo de lä ou air-less, formulado para 
impermeabilizar e decorar placas e telhas de concreto ou cerâmicas (Não esmaltadas).
Seu acabamento de alto padrão é homogêneo e resistente a intempéries, efeito dos raios UV, umidade, calor e abrasão.
A variedade de cores que se oferece, pode-se ampliar pela possibilidade de misturá-los entre sí em qualquer proporção, agregando, 
às suas qualidades de proteção, revolucionárias possibilidades decorativas.
Ideal para proteger coberturas planas ou abóbadas em aço galvanizado. 
Sua moderna formulação que o produto possa ader-se perfeitamente em uma amplia gama de superfícies como aço, madeira, 
isopor, papelão, reboco, blocos e telhas de concreto ou cerâmica (Não esmaltada), fibrocimento, placas cimentíceas para Drywall e 
qualquer outro que apresente porosidade suficiente para ancoragem do produto.
O produto pode ser tingido com corante universal.

Características físicas:

Veículo

Composição Básica

Peso Específico

Rendimento teórico

Cores

Brilho

Fundo Selador

Numero de demãos

Tempo de secagem ao toque

Tempo para cura total (Máxima dureza)

Intervalo entre demãos

Limpeza e Diluição

Tipo de Produto

Prazo de Validade 

Embalagens

Polímero 100% acrílico em dispersão aquosa

Dióxido de Titanio, Cargas inertes e outros dependendo da cor.

1,27 ± 0,02 gr / cm³

Branco Atenas -  Cerâmica - Champagne - Verde musgo

Acetinado Sedoso

Utilizar o próprio produto Telhas diluído em até 25% com água limpa.

Geralmente 2 (duas) demãos são suficientes

30 minutos (25 ºC ± 2 ºC e 60 % URA)

7 dias (25 ºC ± 2 ºC e 60 % URA) 

Mínimo de 4 horas - Preferncialmente 12 horas (25 ºC ± 2 ºC e 60 % URA)

Água limpa e sabão para mãos, pele e ferramentas enquanto o produto não tenha secado.

Não inflamável – não propaga fogo, evitando riscos de incêndio.

24 meses. 

Galão de 3,6 Litros e Balde de 12 Litros. 

Até 196 m2 por demão / balde de 12 litros.
Até 59 m2 por demão / galão de 3,6 litros.



Aplicação:
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Recomendações:

Faça um correto planejamento do serviço de pintura e impermeabilização, que permita respeitar a preparação da superfície e 
os tempos entre demãos;
Em alvenaria nova dedique especial atenção no prazo de cura do reboco, antes de começar a pintar;
Evite aplicar o produto em dias extremamente quentes e secos ou dias muito frios e úmidos;. 
Não execute serviços nos ambientes externos quando existir probabilidade de chuva no período de 24 horas;
Após cada chuva deixe secar muito bem as superfícies para dar continuidade ao serviço;
Antes da aplicação, misturar convenientemente o produto utilizando uma espátula plana com movimentos circulares 
ascendentes e descendentes até completa homogeneização do conteúdo da embalagem. Este é um passo muito  
importante, mas que  demora  alguns minutos quando feito manualmente;
Na hora de apurar a quantidade do material necessário para realizar o serviço sempre considere o perfil e estado da superfície;
O produto deve ser aplicado somente se as superfícies estiverem firmes e limpas, isentas de sujeiras. 
Caso haja dúvidas ligue para o SAC (Serviço de Assistência ao Cliente e Consumidor) - Telefone Fax (0XX 021) 3346 – 0211. 

Precauções de segurança

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais;
Evitar inalação prolongada;
Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI)
No caso de ingestão, não provocar vômito. Beber água em abundancia e agendar consulta médica
No caso de contatos:
Com olhos: lavar com água limpa em abundância, manter a pálpebras abertas e efetuar exame oftalmológico.
Com a pele: lavar com água limpa e sabão neutro.

Meio ambiente

Evitar o despejo de produto em cursos d' água;
Em caso de derramamento em solo, recolher o produto utilizando produtos absorventes como terra, areia e serragem;
Proceder a eliminação de resíduos de forma controlada e de acordo com a legislação federal e estadual vigentes.

Importante

Caso após a leitura completa da Ficha Técnica, ainda surjam dúvidas ou consultas, entre em contato com o nosso 
SAC pelo telefone (0XX 021) 3346-0211 ou através do correio eletrônico: comercial@sinteplast.com.br 

Internet: www.sinteplast.com.br

Tipo de produto: não inflamável

De preferência não trabalhe sob superfícies muito quentes, evitando as horas de meio-dia ou dias com temperaturas inferiores aos 
5°C. Aplique uma demão do produto diluído com 25 - 30% de água limpa, de preferência com pincel ou trincha para produzir uma 
boa penetração do mesmo no substrato, esta demão fará as vezes de selador e fixador do substrato; com intervalos de tempo de 4 
horas aplique uma demão com mínima delução só para ajustar o produto às condições do clima no local e tempo de executar as 
tarefas.
Não trabalhe em dias com vento já que a poeira irá no impermeabilizante ainda fresco danificando a qualidade do acabamento.

Esmalte Acrílico Impermeável

Recubriplast Telhas
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