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BOLETIM TÉCNICO 

TEXTURALIT 
 

  CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO  

 

 
Características 

 

 
: 

  Texturalit é uma textura desenvolvida à base de resina acrílica, indicada para ser 
aplicada em áreas externas dou internas. Própria para a obtenção de efeitos 
especiais, em superfícies novas, em recuperação, massas corrida e acrílica, reboco, 
blocos de concreto e cimento amianto, proporcionando um aspecto decorativo 
inovador, beleza e requinte no acabamento final, garantindo assim maior durabilidade 
e resistência às intempéries. 

Classificação : Texturalit atende conforme ABNT NBR 11702 – tipo 4.6.3. 

 
Composição 

 
: 

Emulsão acrílica estirenada, cargas minerais inertes, dióxido de titânio, pigmentos 
orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, espessante celulósico, 
impermeabilizantes, coalescentes, microbicidas não mercuriais, água e outros 
aditivos. 

  Áreas de aplicação : Indicado para áreas internas e externas. 

  Superfícies de 
aplicação 

: 
Superfícies novas, em recuperação, massas corrida e 
acrílica, reboco, blocos de concreto e cimento amianto. 

   

Rendimento 
 

: 
Acabamento Rústico: 0,36m²/demão. 
Acabamento Liso: 0,84m²/demão. 
Acabamento Design: 0,84m²/demão. 

 

Aplicação 
 

: 
Diluição/Diluente : 

Pronto para uso. Caso seja necessário, efetuar a 
diluição em até 5% de água potável. 

  Secagem entre as 
demãos 

: 4 horas. 

  Secagem final : 12 horas. 

  Número de demãos : Uma para selar e uma para efetuar a textura. 

  Acessórios de pintura : Rolo de lã e/ou trincha de pintura de boa qualidade. 

  Limpeza : Limpar o material utilizado com água limpa. 

Embalagens :   Lata 25 Quilos; Saco 15 Quilos. 
Cores : N/A   

Toxicidade : Consultar FISPQ   

 
Validade 

 
: 

Balde e Lata: Este produto tem sua validade expressa em 24 meses a partir da data 
de fabricação impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado. 
Saco: Este produto tem sua validade expressa em 12 meses a partir da data de 
fabricação impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado. 

  INSTRUÇÕES DE USO  

 
 

Aplicação 

 
 

: 

1. Misture bem o produto antes e durante a aplicação; 
2. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos; 
3. Não interrompa a aplicação no meio da superfície; 
4. Respeitar os intervalos de repintura; 
5. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 

Preparo de 
Superfície 

 

: 
 

Para a aplicação deTexturalit, as superfícies devem estar totalmente limpas e 
secas, isentas de sujeira, umidade, óleos, pó, pinturas velhas, ferrugem, partes 
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  soltas ou agentes capazes de comprometer a qualidade do produto e seu 
acabamento. Para melhor resultado na aplicação do produto, verifique as instruções: 

 

Superfícies com manchas de gordura, óleo ou graxa: Lavar com solução de água 
e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem total antes da aplicação do 
produto.  
Superfícies com fungos ou bolor: Lavar a superfície com cloro e água, 
misturando as soluções em partes iguais. Deixar agir por 15 minutos, em seguida 
enxaguar com água limpa e aguardar secagem total antes da aplicação do produto. 
Superfícies fracas (reboco fraco, caiação e pintura desbotada): Raspar, lixar e/ou 
escovar até completa remoção, em seguida aplique Argalit Fundo Preparador de 
Paredes para torna-las firmes.  
Superfícies de cimento queimado: Aplicar solução de ácido muriático (2 partes de 
água para 1 parte de ácido muriático), deixar agir por 30 minutos, enxaguar com 
água limpa em abundância e aguardar a secagem final para aplicação da tinta. 
Superfícies com imperfeições: Corrigir com Argalit Massa Corrida (áreas 
internas) e/ou Argalit Massa Acrílica (áreas internas e externas). PARA 
SUPERFÍCIES COM IMPERFEIÇÕES SEM TRATAMENTO, O RENDIMENTO DO 
PRODUTO NÃO SE APLICA AS INFORMAÇÕES DESCRITAS NA EMBALAGEM. 
Superfícies novas (cimento novo não queimado, argamassa de cimento, 
reboco e concreto novo): Aguarde a secagem e a cura completa do substrato por 
28 dias. Após o tempo de cura, aplicar Argalit Selador Acrílico a fim 

de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência 
e resistência do acabamento. 

 

 

 

Precauções 

 

 

 

: 

 

Antes e durante a aplicação o produto deve ser homogeneizado, mantendo a sua 
viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou 
com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10°C ou superior a 
35°C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Caso haja qualquer 
dúvida entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: 0800 703 1031 
ou (27) 2122-0444. Telefone para Emergências: 0800 014 8110 - CEATOX (Centro 
de Assistência Toxicológica). 

 
Qualidade e 
desempenho 

 
 

: 

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e mantém as suas 
características desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final 
do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições 
meteorológicas, bem como de fatores externos, tais como: conhecimentos técnicos 
práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante. 

 

Nota 
 

: 
 

As cores com tonalidades amarelas ou vermelhas limpas podem sofrer leve 
desbotamento em áreas com grande incidência de sol. 

 


