
Embalagens: 6kg e 25kg 
   

      – Tipo 4.6.2        
 

                                                                                                                          

 

TEXTURA DESIGN 
DESCRIÇÃO: Tem como característica disfarçar imperfeições, indicada para superfícies internas e externas de alvenaria, massa 
corrida ou acrílica, gesso e fibrocimento. TEXTURA DESIGN PREMIUM tem seu acabamento inovador e sofisticado com 
partículas médias de minerais especiais e possui também um exclusivo componente hidrorrepelente, impedindo a penetração de 
água e protegendo a superfície em que foi aplicada. Apresenta ótima resistência às intempéries. Para  ap l icações ex ternas, 
ap l icar  no  mín imo 02 demãos de t in ta  para  acabamento  ex terno.   

 

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos, aditivos especiais, cargas minerais inertes, microbicidas não 
metálicos e água. 
  

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Cor: Branco  

Sólidos/Peso: 70,00 a 72,00% - varia conforme a cor  

Peso Específico: 1,73 a 1,77 g/cm³ 

                               Consistência: 5,5 a 6,0 cm 
 

pH: 8,5 a 9,5 
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 

Acabamento: Texturizado                                         
Instrumentos de Pintura: Desempenadeira de aço lisa para aplicação e, para o efeito, são sugeridas as 
ferramentas mais diversas e apropriadas 
Diluição (água limpa): Pronta para uso. Se necessário usar até 5% de água limpa para diluir.                                                                  
Número de demãos: 01 demão sobre superfícies já seladas 
Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses. 

 

   RENDIMENTO 

Rendimento (m²/demão): Galão 6 kg e Lata 25 kg: 

Até 2,5 a 3,75m² (galão) e de 10 a 15 m² (lata) 

        
  SECAGEM 
 

Para efeito: 03 minutos, podendo variar conforme a temperatura. 
Toque: até 02 horas  
Final: até 04 horas  
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Embalagens: 6kg e 25kg 
   

      – Tipo 4.6.1        
 

                                                                                                                          

 

TEXTURA LISA 
DESCRIÇÃO: Tem como característica disfarçar imperfeições, indicada para superfícies internas e externas de alvenaria, 
massa corrida ou acrílica, gesso e fibrocimento. TEXTURA LISA SULAN PREMIUM tem seu acabamento inovador e 
sofisticado com partículas finas de mineiras especiais e possui também um exclusivo componente hidrorrepelente, impedindo 
a penetração de água e protegendo a superfície em que foi aplicada. Possuí resistência às intempéries. Para  ap l icações 
ex ternas,  ap l icar  no  mín imo 02 demãos de t in ta  para  acabamento  ex terno.   

 
COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos, aditivos especiais, cargas minerais inertes, microbicidas não 
metálicos e água. 
 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

Cor: Branco  

Sólidos/Peso: 69,00 a 71,00% - varia conforme a cor  

Peso Específico: 1,73 a 1,77 g/cm³ 

                               Consistência: 5,5 a 6,0 cm 
 

pH: 8,5 a 9,5 
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 

Acabamento: Texturizado                                         
Instrumentos de Pintura: Desempenadeira de aço lisa para aplicação e, para o efeito, são sugeridas as 
ferramentas mais diversas e apropriadas 
Diluição (água limpa): Pronta para uso. Se necessário usar até 5% de água limpa para diluir.                                                                  
Número de demãos: 01 demão sobre superfícies já seladas 
Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses. 

 

   RENDIMENTO 

Rendimento (m²/demão): Galão 6 kg e Lata 25 kg: 
De 5 a 6m² (galão) e de 20 a 25m² (lata) 

        
  SECAGEM  

Para efeito: 03 minutos, podendo variar conforme a temperatura 
Toque: até 02 horas  
Final: até 4 horas  

 

 



Embalagens:  6kg e 25kg 
   

      – Tipo 4.6.3        
 

                                                                                                                          

 

TEXTURA RÚSTICA 
DESCRIÇÃO: Tem como característica disfarçar imperfeições, indicada para superfícies internas e externas de alvenaria, 
massa corrida ou acrílica, gesso e fibrocimento. TEXTURA RÚSTICA PREMIUM tem seu acabamento contemporâneo e 
nobre. Contém partículas mais grossas de minerais especiais para obter o efeito riscado e possui também um 
exclusivo componente hidrorrepelente que impede a penetração de água e protege a superfície em que foi aplicada. 
Apresenta ótima resistência às intempéries. Para  ap l icações  ex ternas,  ap l icar  no  mín imo 02 demãos de t in ta  para 
acabamento  ex terno.   

 

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos, aditivos especiais, cargas minerais inertes, microbicidas 
não metálicos e água. 

PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICAS 
 

Cor: Branco  

Sólidos/Peso: 77,0 a 79,0% - varia conforme a cor  

Peso Específico: 1,91 a 1,95 g/cm³ 

                               Consistência: Não se aplica 
 

pH: 8,5 a 9,5 
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 

Acabamento: Rústico                                         
Instrumentos de Pintura: Desempenadeira de aço lisa para aplicação e, para o efeito, desempenadeira 
plástica lisa e sem coloração 
Diluição (água limpa): Pronta para uso. Se necessário usar até 5% de água limpa para diluir.                                                                  
Número de demãos: 01 demão sobre superfícies já seladas 
Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses. 

 

   RENDIMENTO 

Rendimento (m²/demão): galão 6 kg e lata 25 kg: 
Até 2,5m² (galão) e até 10m² (lata) 

        
SECAGEM 
Para efeito: 03 minutos, podendo variar conforme a temperatura. 
Toque: até 02 horas  
Final: até 04 horas  

 

 

Revisão: Março_2021  


