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IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

O AQUATELHA 1560 é um produto baseado em emulsões acrílicas e pigmentos selecionados, 

concebido para pintura de vários tipos de telhados (argila, fibrocimento e cimento). 

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/i. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Excelente resistência aos álcalis e agressões atmosféricas. 

 Muito boa aderência. 

 Elevada retenção de cor. 

 Fácil de lavar e aplicar. 

 Ótimo poder de cobertura. 

 Película lisa semi-brilhante. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 

É fornecido nas cores preto e telha, em embalagens plásticas de 1, 5 e 15 Ltr. 

 

UTILIZAÇÃO 

Tinta de elevada qualidade para a pintura de telhados. 

 

FORMA DE ARMAZENAMENTO 

O AQUATELHA 1560 deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente 

fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5ºC e 25ºC, por um período 

médio de 12 meses. 

 

PREPARAÇÃO DO SUPORTE 

Superfícies Novas - O suporte deve estar seco e isento de gorduras e poeiras.  
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Repintura – Neste caso deve fazer-se uma boa lixagem da superfície, garantindo que toda a 

tinta já em desagregação é retirada.  

Superfícies com a presença de fungos e algas: Limpar a superfície com água sob pressão ou 

escovagem e lavar de seguida com SOLUÇÃO P/ LAVAGEM E PREPARAÇÃO DE 

SUBSTRATOS. 

 

SISTEMA DE PINTURA 

Aplicar duas demãos de AQUATELHA 1560 após a devida preparação do substrato. No caso 

de algumas cores, poderá ser necessário a aplicação de uma 3ª demão para obtenção de total 

cobertura. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Densidade 1,20-1,24 ME-10 [g/cm³]

Viscosidade 1.200-2.000 ME-37 (H2, v=20 rpm) [mPa.s]

COV´s no máx. 139 gr/Ltr Valor limite EU (Cat. A/i): 140 g/l (2010) 

 

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO 
PREPARAÇÃO DO PRODUTO 

Agitar até total homogeneização. 

 

PROCESSO DE APLICAÇÃO 

Trincha ou rolo. 

 

DILUIÇÃO 

 1ª demão – no máximo 10% de água. 

 Restantes demãos – sem qualquer diluição. 
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TEMPOS DE SECAGEM 

Temperatura ambiente de 20ºC e H.R. de 60%:

Seco ao toque 1 hora

Repintura 8 horas 

 

RENDIMENTO 

O rendimento deste produto é bastante variável conforme o tipo e o estado do suporte, 

assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-

se entre 7 e 9 m2/Ltr/demão. 

 

SEGURANÇA 

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto. 

 

 

 


