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 Telhabril Acqualine é um impermeabilizante acrílico solúvel em água. Sua fórmula 

inovadora aliada ao seu elevado teor de sólidos proporciona um acabamento de alto brilho, 

garantindo um ótimo grau de impermeabilização, retenção de brilho e cor por muito mais 

tempo. Indicado para todos os tipos de telhas, pedras, tijolos a vista, onde provoca redução 

do crescimento de limo, pois impede que a telha retenha água em seus poros. Dispensa a 

luz do sol, mantendo o ambiente interno com sensação térmica agradável, principalmente 

nas cores claras, ou seja, regula a temperatura do ambiente interno e externo, mantendo 

o ambiente mais quente no inverno e fresco no verão. Dispensa o uso de qualquer tipo de 

fundo. 
 

 

 

 

   ATRIBUTOS 
 

  

 Resina Multiuso 

 Isolante Térmico 

 Telhas, Tijolos e Pedras 

 Protege, Embeleza e Impermeabiliza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

  Emulsão acrílica modificada, água, pigmentos e aditivos  

Produto isento de metais pesados 

   CORES 

Areia, Branco, Cerâmica, Cerâmica Natural, Cerâmica Telha, Cinza Claro, Cinza Médio, 

Grafite Universal, Verde Folha, Vermelho Óxido, Vinho e Incolor. 

Obs.: As cores do catálogo são orientativas podendo variar em relação ao acabamento final, por tratar-se 

de deposição sobre o papel. 



 
 
 
 
 
TELHABRIL ACQUALINE                                                                                 
Linha Imobiliária 
 

Revisão 08 | Out/2021            
Página 2 de 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CARACTERÍSTICAS 

Parâmetros Especificações Métodos 

Teor de Sólidos (%)* 21 ± 1 NBR 15315 

Densidade (g/Cm3)* 1,07 ± 0,03 NBR 5829 

pH 8,0 a 9,5 PL 007 

* cores com coordenadas L*≥ 87 e C≤35 

Classificação Tipo Descrição Função 

Produto classificado conforme 
ABNT NBR 11702:2019 

4.8.5 
Acabamento para telha 

e cerâmica 
Proteger e reduzir a absorção de água em 

superfícies cerâmicas não vitrificadas e cimentícias. 

  MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO 

Aplicação* Diluição (%) Rendimento** N° de demãos*** Secagem 

Pincel de cerdas 
macias, 

rolo de lã de pelo 
baixo ou pistola 

Coloridos- 1ª demão: 30% com água 
limpa; 

2ª e 3ª demãos: 20% com água limpa. 
 

Incolor -1ª demão: 25% com água limpa; 
2ª e 3ª demãos: 20% com água limpa. 

Coloridos 
Balde (18L): 90 a 200 
Galão (3,6L):18 a 40 

 
Incolor 

Balde (18L): 70 a 160 
Galão (3,6L): 14 a 32 

Mínimo 3 
 

Entre demãos: 
3 horas 

 
Final: 12 horas 

*Rolo pronto para uso para aplicação em paredes. 
**Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação. 
***Quanto mais demãos, maior será o brilho e o grau de impermeabilização. 

 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245 

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO IDEAL: 

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. 

Reboco novo: Aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo. 

Limos, incrustações de concreto e demais sujeiras: Remover com REMONOX em proporção de 1:1 a 1:10 com água, dependendo 
do grau de incrustação e limo do telhado, logo após lavar com água e deixar secar.   

Mancha de gordura ou graxas: Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem. 
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Paredes Mofadas: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem. Se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica 
RESICOLOR exterior e interior e com Massa corrida PVA interior, eliminando as microcavidades onde os fungos se alojam. 

Repintura: Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida. 

Superfícies com umidade: Identificar a origem e tratar de maneira adequada. 

  RECOMENDAÇÕES 

 Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10ºC e umidade relativa do 

ar superior a 90%.  

Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Se ocorrer, lavar toda a superfície com água 

em abundância imediatamente. Diferenças de brilho podem ocorrer devido a diferença de porosidade da superfície.  

Não se recomendam misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelo fabricante. Você obterá melhores 

resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos de nossa fabricação.  

A superfície só poderá ser lavada 30 dias após pintura, tempo de cura completa da tinta. Para limpeza da superfície pintada, usar 

detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície 

pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada. 

Telhabril Acqualine Incolor quando aplicado em tijolos à vista apresentará branqueamento se houver infiltração de água em algum 

ponto da parede. Telhas com variação de porosidade ou diferenças de queima podem apresentar falta de aderência. Isto é muito 

comum em telhas de cerâmica branca. Nestes casos não aplique Telhabril sem consultar nosso Departamento Técnico. Quando 

aplicado em paredes, pode-se aplicar sobre selador acrílico ou massa corrida.  

Este produto não é recomendado para superfícies como pisos cimentados e calçadas. Para melhor acabamento recomendamos 

maior número de demãos em cores escuras com características de transparência, como: amarelos, laranjas e vermelhos.  

O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada e provocar manchas com diferenças de tonalidade.  

Qualquer dúvida entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC – levando consigo a embalagem com lote 

data de fabricação e nota fiscal. 
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  PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA 

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e 

ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, 

física ou outros agentes externos. 

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que 

o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação 

da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos 

produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A 

Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as 

orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. 

Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.  

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia 

acima. 

  RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

 Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos. Use totalmente o produto, misture produtos de mesma natureza e reaproveite 

para pintura de outros locais ou faça uma doação, não guarde sobra do produto. Embalagens vazias, restos de produtos e demais 

resíduos devem ser descartados conforme legislação local. 

 

 

 

  CUIDADOS 

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e 

fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado. 

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos 

lavar com água em abundância. 

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto 

ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 

0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.  

Para maiores informações consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto 

Químico – FISPQ, disponível em nosso site: www.resicolor.com.br. 

ATENÇÃO 

ATENÇÃO:  
Este produto foi submetido a um 
rigoroso controle de qualidade e 
quando armazenado corretamente 
mantêm suas características iniciais, o 
desempenho depende da preparação e 
uniformidade da superfície, umidade do 
ar e temperatura do dia, como também 
do sistema empregado para aplicação. 


