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 Ficha Técnica          Membrana Texturada Arcoflex  
   

 

PRODUTO: 
  Membrana Texturada ARCOFLEX. 
 
 
DESCRIÇÃO: 
 Arcoflex é uma membrana texturada flexível baseada em emulsão aquosa de polímero acrílico que lhe 
confere elasticidade superior á das “tintas de areia” convencionais, com excelentes propriedades de 
impermeabilização e resistência à intempérie, bem como dureza superficial que impede a retenção de 
poeiras. 
 
 
USO RECOMENDADO: 
 Tinta impermeabilizante e de acabamento, membrana texturada, para pintura de betão e rebocos em 
exterior, que permite, para além do aspecto texturado decorativo, regularizar imperfeições do suporte, 
colmatar fissuras, pequenas fendas e poros, constituindo um revestimento de qualidade superior. 
 
 
CONSTANTES FÍSICAS: 
  Acabamento------------------------------ Fosco 
  Cores-------------------------------------- Branco e cores de catálogo 
  Rendimento Teórico-------------------- 1-1,5 m2

  Volume de sólidos----------------------- 58 % 
/Lt 

  Massa Volúmica------------------------- 1,6 Kg/Lt 
  Secagem ao tacto------------------------ 4 horas (20 ºC) 
   
NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico. 

 
 
PORMENORES DE APLICAÇÃO: 
  Espalhar a tinta com escova procurando obter uma camada uniforme e depois passar o rolo de 
alvéolos sempre da mesma forma de modo a obter um filme igual em toda a parede. Antes da aplicação da 
tinta é recomendável aplicar um “esfregaço” com tinta plástica diluída ou um isolador “Arco-Íris”, que 
melhorarão o acabamento e o relevo. 
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 Pelas suas características não é aconselhável diluir esta tinta. A limpeza de ferramentas deve fazer-se 
com água. 
 O intervalo de recobrimento deve ser no mínimo de 6 horas. 
 
 
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES: 
 

Betão, rebocos e estuques (curados e secos): 
Em caso de contaminação com óleos ou gorduras, lavar com detergente adequado. 
Enxaguar com água limpa e deixar secar. Remover partículas soltas e limpar bem de 
poeiras. 

  Superfícies já pintadas: 
Em interior: Remover toda a película que não ofereça garantia de boa aderência (Tinta, 
Papel de parede, etc.), escovar a superfície e eliminar poeiras. Lavar a película restante 
com um detergente adequado. Enxaguar com água limpa e deixar secar completamente. 
Em exterior

 

: Remover toda a película que não ofereça garantia de boa aderência. Lavar 
com jacto de água a alta pressão. Deixar secar perfeitamente e remover completamente 
todas as poeiras. 

 
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: 
 As recomendadas por uma prática correcta de pintura. Não aplicar o produto sob baixas temperaturas. 
Durante a aplicação e secagem em espaços confinados, providenciar ventilação adequada. 
 
 
SEGURANÇA: 
 Como regra geral deve evitar-se a inalação de vapores de solventes ou de tintas pulverizadas e o 
contacto com a pele e olhos. Ao aplicar tintas em espaços confinados ou áreas de ar estagnado, recomenda-se 
a ventilação forçada do local. 
 ARCOFLEX destina-se a uso profissional. 
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