
Textura Rústica Premium 

                                   

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Composição: Resina acrílica estirenada, pigmentos inertes, hidrocarbonetos alifáticos, coalescentes, espessantes, 
surfactantes, microbicidas não metálicos e água.
Prazo de Validade: 24 meses                                    
Toxidade: Baixa toxidade 
Embalagens:  3,6 L (5,400Kg) e 15 L (25Kg)

                                        Classificação: ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.3.

                                        Descrição: Textura Rústica Premium Marfim permite a obtenção de diversos efeitos, 
                                        sendo mais comum o efeito arranhado, com riscos em baixo relevo. É um produto para 
                                        quem busca criar em suas paredes um efeito decorativo, sofisticado e moderno. Com as 
                                        ferramentas apropriadas e com uma dose de imaginação, a Textura Rústica Premium 
                                        Marfim permite a obtenção de diversos efeitos, deixando o ambiente ainda mais 
                                        personalizado. Você também pode obter um efeito decorativo com outras cores, aplicando 
                                        tinta de acabamento sobre a Textura.

Indicação: Indicado para a decoração de superfícies de alvenaria e blocos de concreto, em ambientes externos e
internos. Dispensa o uso de massa fina em superfícies de alvenaria tanto em áreas externas quanto internas.

Diferenciais: Sua formulação é especialmente desenvolvida com cargas e aditivos exclusivos que conferem à 
superfície grande durabilidade, superior resistência à abrasão e repelência à água. Além disso, é um produto de fácil 
aplicação, ótima aderência, baixo odor, secagem rápida e excelente resistência à alcalinidade. Sua elevada 
consistência e alto poder de enchimento permitem disfarçar as imperfeições da superfície.

PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS  
Cor: Branca
Brilho @ 60º: Não aplicável 
Peso Específico: 1,590 – 1,650 g/cm³
Ph: 8,5 – 9,5
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 15 g/L
Ponto de Fulgor > 100 ºC

Diluição: Pronto para uso.

Nº de Demãos: 1 demão. 

Limpeza:  
Limpe as ferramentas com água e sabão.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos,   
temperatura abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC e umidade relativa
do ar superior a 90%.

DADOS DE APLICAÇÃO 
Diluente: Água                                                             

Rendimento:                                                                 
Reboco, repintura e massa: pinta até 2,8
m²/galão (5,4 Kg)/demão      

Acessórios de Pintura: Espátula                                
Ou desempenadeira de aço.                                        

Secagem: Toque: 4 horas;                                           
Entre demãos: 4 horas;                                               
Final: 12 horas                                                                

Boletim Técnico

Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação

dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.
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