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o Telhas é uma tinta formulada com base em
resinas acrílicas, com caracteristicas de
resistência à acumulação de sujidades e
excelente resistência à intempérie. Pode ser
aplicada
em
telhas
convencionais,
de
fibrocimento e de betão, entre outras.

0,75L

5L

15L

o Brilho Mate

o Acabamento Liso
o Disponível nas cores Preto, Telha Barro, Telha
Tradicional e Telha Clara
TIPO DE PRODUTO

LOCAL DE APLICAÇÃO

SUPORTES

Tinta Plástica

Exterior

Cimento / Pedra
Telha / Tijolo

PROPRIEDADES

BENEFÍCIOS

Excelente adesão

Na maioria dos suportes não requer aplicação de
primário

Boa impermeabilidade à água líquida

Ajuda a prevenir o aparecimento de humidade

Permeável ao vapor de água

Deixa o suporte respirar

Alta resistência aos raios UV

Manutenção da cor ao longo do tempo

Excelente resistência no exterior

Durabilidade estimada superior a 15 anos

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

o RENDIMENTO:
m2/L

o
o

6-12
(depende do tipo/estado e porosidade
do suporte)
SECAGEM AO TATO:
Aprox. 1-2h
SECAGEM ENTRE DEMÃOS:
Aprox. 4-6h

Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso.

o
o
o
o

DENSIDADE: 1,28 (valor médio)
SÓLIDOS EM VOLUME: 30,0%
PONTO DE INFLAMAÇÃO: não inflamável
COVs: Valor limite da UE para este produto
(subcat. A/c): 40 g/l (2010). Este produto contém
no máx. 30 g/l COV
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Preparação da Superfície
De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas,
desengorduradas, desinfetadas e secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.
o Em superfícies porosas ou pobres: Aplicar uma demão com o primário fixador DIP Fix refª 8650.
Em caso de repinturas, remover a tinta mal aderente, reparar as fissuras e desinfetar com uma demão de
Dyruwash refª 9360, procedendo depois como se de uma superfície nova se tratasse.

Aplicação

o Homogeneizar muito bem a tinta antes de aplicar. Aplicar 2 demãos de tinta na superficie devidamente
o
o

preparada.
A espessura recomendada é de 100µm húmido e 30µm seco.
Se for necessário utilizar mais do que uma embalagem da mesma cor na mesma parede, misturar as
embalagens entre si antes da tinta ser aplicada.

Sistema de Aplicação
o Trincha, rolo ou pistola.
Limpeza das ferramentas

o Água e sabão imediatamente após utilização.
Indicações importantes

o Evitar a aplicação do produto a temperatura ambiente inferior a 10ºC ou se houver iminência de chuva.
o O produto deve ser guardado num ambiente seco, fresco e ao abrigo da geada, em embalagem original e
fechada. Para evitar derrames a tinta deve ser armazenada e transportada em posição segura na vertical.

Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso

TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém
www.dyrup.pt
Tel.: +351 21 841 02 00

Uma marca PPG

Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se
procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.
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