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Produto formulado à base de uma emulsão estireno-acrílica e pigmentos de elevada solidez à luz e à intempérie. 

Tinta aquosa especialmente desenvolvida para telhas de fibrocimento, de barro e betão. 

Excelente aderência; 

Elevado poder de impermeabilização; 

Facilidade de retoque; 

Fácil aplicação. 

 

Cor: Branco e outras cores 

Aspeto: Acetinado 

Densidade (23ºC): 1,27 ± 0,02 (branco)   

Viscosidade (23ºC): 18000 ± 1000 mPa.s 

Rendimento Teórico: 6 - 7 m² / Litro / Demão   

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação. 

Superficial: ± 30 minutos          Repintura: 7 - 8 horas 

Limite UE (Cat A/c): 40 g/l (2010)         

Contém no máximo: 2,5 g/l COV 

Preparação da Superfície:  

De uma forma geral, as superfícies devem ser bem limpas, secas, isentas de gorduras, poeiras e areias soltas. 

Telhados novos: Recomenda-se uma escovagem ligeira antes de aplicar a tinta. 

Telhados antigos sem pintura ou pintados, mas com fungos ou algas: Proceder à limpeza das telhas com uma escova e 

jato de água para retirar a sujidade e a tinta mal aderente. Após a secagem, efetuar tratamento com o Cleanwall – Limpeza e 

Pré-Tratamento de Superfícies (S0791-L), seguindo as instruções descritas na ficha técnica.  

Telhados com telhas pulverulentas: Proceder como descrito anteriormente. Se o grau de desagregação não for muito 

elevado, deve ser aplicada uma demão do Lacalite – Primário Fixador Branco (S0715-L) ou Hidrolacalite – Primário Aquoso 

Branco (S0741-L). Em caso de desagregação elevada, deve-se proceder à substituição das telhas danificadas. 

Telhas hidrófugas: Proceder a um ensaio prévio, vertendo um pouco de água sobre a telha. Se após o ensaio verificar que a 

água penetra na telha, deve-se proceder à pintura do telhado de acordo com o esquema apresentado anteriormente. Caso 

contrário, deverá ser feito um ensaio prévio do esquema de pintura para verificar a aderência do Siltelha – Tinta Aquosa para 

Telhas. Só se deve prosseguir com a pintura se obtiver bons resultados de aderência, procedendo como se de telhados 

novos se tratasse. 

Nota: No caso de telhas de fibrocimento com amianto, aconselha-se o cliente a obter informação sobre a legislação em vigor 

antes de efetuar qualquer trabalho de pintura. 
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Processo de Aplicação: 

Trincha, rolo e pistola. 

O produto deve estar devidamente homogeneizado antes de se iniciar a aplicação.  

Aplicar duas demãos diluídas de acordo com o esquema apresentado e com intervalo entre demãos de 7 – 8 horas. 

A pintura deve ser realizada a temperaturas moderadas. Se a pintura for realizada pela manhã, deve-se aguardar que a 

humidade acumulada durante a noite tenha desaparecido e que a telha esteja completamente seca. 

Diluição:  

1ª Demão: 20 – 25% (volume)          2ª Demão: 5 – 10% (volume)  

Diluente Recomendado/Limpeza: Água  

 

Manter fora do alcance das crianças. Utilizar luvas, óculos e vestuário de proteção. 

5 L e 15 L 

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto. 

 

C
O
N
S
T
R
U
Ç
Ã
O
 
C
I
V
I
L
 
 


