
                          BOLETIM TÉCNICO 
                            RESINA PARA TELHA 

 

Produto à base d'água, desenvolvido para proteger e decorar telhas em geral, tijolos à vista, e paredes 

de concreto aparente. De fácil aplicação, deixa o ambiente renovado com a superfície repelente à água e 

umidade. 

Indicação de uso: Interior e exterior 

Cores: Disponível em cores prontas para uso, conforme catálogo de cores.  

Acabamento: Brilhante 

Classificação normativa: Classificado conforme norma da ABNT NBR  11702 - Tipo 4.8.5 (acabamento 

para telha e cerâmica). 

Embalagens:  

 Galão plástico 3,6 litros 

 Balde 16 litros  

*Consultar embalagens disponíveis para cada região. 

Rendimento: 27 a 36 m² por 3,6 L (rendimento em m² acabado, ou seja, pintura final por embalagem de 

3,6 L conforme ABNT NBR 14942).  

124 a 160 m² por 16L (rendimento em m² acabado, ou seja, pintura final por embalagem de 18 L 

conforme ABNT NBR 14942). 

Número de demãos: Duas a três. 

Diluição:  

1º demão: 20% com água potável.  

2ª demão: 10% com água potável. 

Preparação da superfície: realizar a preparação da superfície conforme ABNT NBR 13245: Para se 

obter uma pintura econômica, uniforme e durável é indispensável que toda superfície esteja firme, coesa, 

limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo. 

Superfícies com fungos ou bolor: Lavar a área com solução de água potável e água sanitária em partes 

iguais, aguardar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem antes de pintar. 

Repintura: Lixar, removendo as partes soltas ou mal aderidas. Escovar e limpar antes de pintar. 

Telhas e superfícies mais antigas ou de difícil limpeza: devem ser lixadas e lavadas com água e 

detergente neutro. Aguardar a secagem antes de pintar. 

Ferramentas de aplicação: Rolo ou pistola. 

Tempo de secagem:  
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Ao toque: 40 minutos.  

Entre demãos: 04 horas.  

Final: 12 horas.   

Condições climáticas menos favoráveis (temperatura baixa e umidade relativa do ar alta) podem causar 

retardamento da secagem e cura do produto. 

Composição Química: Polímero acrílico modificado, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de 

metais pesados e aditivos. 

Informações técnicas:  

Produto em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702:2019 (Tintas para construção 

civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Classificação e 

requisitos – Item 4.8.5 (acabamento para telha e cerâmica): 

Viscosidade: 55 a 60 KU 

pH: 8,5  a 10,0 

Massa específica: 0,98 a 1,09 g/cm
3 
 

 

Recomendações: Misturar bem o produto antes e depois da diluição. Cada demão deve ser aplicada  

após a secagem da demão anterior (04 horas). Não é recomendada a aplicação em pisos e pedras. Não 

deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas. Não interrompa a 

aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 

Não aplicar o produto em dias chuvosos, com vento forte, temperatura abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC 

e umidade relativa do ar superior a 90%. Não misturar o produto com redutores, aceleradores, 

catalisadores ou produtos similares de composição química diferente ou desconhecida. Após aberta a 

embalagem, a sobra não utilizada do produto poderá sofrer alterações de desempenho. 

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. Suas características físico-químicas são 

garantidas desde que seja manipulado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O 

rendimento e o desempenho do produto podem ser afetados por fatores externos alheios ao controle do 

fabricante, tais como: tipos e condições ideais de preparação de superfície, qualificação profissional do 

aplicador, diluição, condições climáticas locais e equipamento utilizado. 

Conserve a nota fiscal e número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade 

técnica. 

Em caso de quaisquer outras dúvidas ou esclarecimentos mais específicos, consulte nosso 

departamento técnico antes de utilizar o produto. 

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico perigoso pode ser 

obtida por meio do site: www.leinertex.com.br. 

 

 

http://www.leinertex.com.br/
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Assessoria Técnica: A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para 

quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244. 

 

Armazenagem: As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de 

calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens 

vazias.  

Empilhamento máximo recomendado: 

 Galões plásticos: 04 unidades.  

 Baldes plásticos 16 L: 03 unidades.  

 

Validade: Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta. 

 

Última revisão: 11/01/2022 

 

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. 

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao 

nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. 

A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.  

 


