BOLETIM TÉCNICO REALCOR
NOME DO PRODUTO
REVESTIMENTO ACRÍLICO REALTEX
Classificação: pela norma ABNT NBR 11702 – tipo 4.2.6
1- DESCRIÇÃO
Revestimento Acrílico REALTEX para ser aplicado em superfície nova e
repintura de alvenaria, reboco, blocos de concreto, fibrocimento,
concreto aparente, etc. Com o uso de ferramentas distintas poderão
ser obtidos vários tipos de acabamentos decorativos e também
disfarçar pequenas imperfeições de superfícies. Dispensa o uso de
massa fina.
Diferenciais: Alta resistência ao intemperismo, não necessita de
acabamento sobre a mesma, fácil aplicação, secagem rápida, ótima
aderência e ótimo poder de enchimento.
2- PROPRIEDADES FISICO QUIMICAS
Intempérie: Ótima resistência
Temperatura: Resistente a variação e condições adversas de nosso
clima, porém não recomendamos aplicar abaixo de 10 graus e acima
de 40 graus com umidade acima de 90%.
Abrasão: resistente a lavabilidade e limpeza frequente.
Umidade: Não aplicar em superfícies com umidade constante,
formação de mofo, bolor, etc.
Sais: Não aplicar sobre reboco novo inferior a 30 dias de cura (esperar a
cura de no mínimo 28 dias).

3- COMPOSIÇÃO QUÍMICA
Resina acrílica estirenada, pigmentos isentos de metais pesados, cargas
minerais inertes e tensos ativos e carbonatos.
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4- Cores/Embalagem
Catálogo de Cores
Embalagem: Bag Plástico de 25 kg.
5- CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
ITEM
Densidade
PH
Brilho
Toxidade

ANALISE
1,85 a 1,90 g/cm3
8,0 A 9,0
Fosco
N.A – Consultar FISPQ

6- MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO
Diluente: água potável
Diluição: Para selar 20% a 30%
Para Texturar máximo 5%
Rendimento:
• Rolada: 1,200 – 1,700 kg/m2 por embalagem (Bag plástico 25 Kg)
rendimento teórico;
• Projetada: 3,500 – 4,000 kg/m2 por embalagem (Bag plástico 25
Kg) rendimento teórico;
Demãos: Uma demão
Ferramentas: Rolos para aplicação de Texturas, desempenadeiras,
espátulas, pistola airless.
7- TEMPO DE SECAGEM
Secagem: Ao toque 24 horas em clima temperado. Sob muita umidade
e muito frio este tempo irá aumentar. Não poderá receber contato com
chuvas fortes e atritos nos primeiros 4 dias, pois ainda está em processo
de cura. Cura total em torno de 20 dias.
8- PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
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A superfície deverá estar completamente limpa, seca, sem
contaminantes, a fim de obter total garantia do produto aplicado, uma
vez seguido tais recomendações se obterão êxito na aplicação
realizada.
Superfícies novas com reboco curado, devem receber a aplicação do
Selatex Realcor, Selador Acrílico Pigmentado Realcor, ou Tinta Acrílica à
base agua Realcor, para uniformizar a absorção. Esta aplicação
reduzirá o consumo do acabamento e melhorará o desempenho. No
caso de aplicação sobre superfícies fracas desagregadas, com
caiação, pintura desgastada de ação do tempo, aplicar uma demão
de Fundo Preparador de Paredes Realcor para torna-las firmes e coesas.

9- RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
• Toda a superfície: deverá estar firme e coesa, sem umidade,
descascamentos, brilho, graxa, gordura ou outro contaminante.
• Manchas de gordura devem ser eliminadas com água e
detergente.
• Mofo e Bolor: eliminar com lavagem de hipoclorito na proporção
de 1:1 com água potável deixar agir por 2 horas, remover esta
solução com água potável e deixar secar.
• Imperfeições profundas: corrigir com massa de reboco.
• Reboco novo: aguardar a cura de 30 dias, caso não tenha tempo
de esperar aguardar pelo menos 15 dias e aplicar 1 a 2 demãos
de
Fundo
Preparador
de
Paredes
Realcor
seguindo
recomendações da embalagem.
• Paredes com caiação: reboco fraco, pulverulenta, aplicar o
Fundo Preparador de Paredes Realcor seguindo recomendações
da embalagem.
• Repintura com brilho, lixar com lixa fina e remover o pó.
• É característica de cores intensas ocorrer um ligeiro
desbotamento nos primeiros 6 meses até a estabilização do
corante no produto. Principalmente corantes de origem orgânica
(vermelhos, amarelos e magentas) os quais tendem a desbotar
precocemente.
• Nossa cartela de cores visa ajudar o cliente na escolha de suas
cores e sensações, são formuladas para garantir sua exatidão.
Porém trabalhamos com produtos químicos diversos, os quais
poderão eventualmente não garantir a fidelidade das cores em
lotes distintos. Por este inconveniente não será garantido de
padrão exato de cores em lotes distintos.
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Entrar em contato com o nosso sac@tintasrealcor.com.br caso ocorra
inconvenientes na pintura, importante estar com a embalagem na hora
do contato, para podermos oferecer o atendimento e orientação
corretamente.
10- VALIDADE-ESTOCAGEM
Nosso produto tem validade de 6 meses após a data de fabricação,
como consta na etiqueta de identificação, colada na embalagem.
Recomendamos guardar em local coberto, com ventilação e sem
umidade a fim de manter suas características física químicas, de acordo
com as normas vigentes.
11- MANUSEIO DO PRODUTO
Utilizar equipamentos de segurança individual é de suma importância.
Aplicar o produto em ambientes ventilados, manter o produto fora do
alcance de crianças, animais, e fontes de calor; não reutilizar a
embalagem. Caso tenha contato com a pele ou olhos lavar
imediatamente com água potável em abundancia e se ingerido não
provocar vômito, ir para um hospital levando a embalagem.
Emergência Medica 24 horas 0800-0148110 - CEATOX (Centro de
Assistência Toxicológica do Hospital de Clinicas de São Paulo)
12- CONSIDERAÇÕES FINAIS
As informações contidas neste boletim visam ajudar e orientar. Não
desse ser considerados como garantia ou especificação, o consumidor
deverá observar as normas existentes. Se necessário, contate nosso
departamento técnico pelo telefone: (41) 3653-1435 ou pelo e-mail
sac@tintasrealcor.ind.br
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