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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
DESCRIÇÃO: Elit Resina Multiuso é indicado para aplicações internas e externas, tijolos, telhas, concreto, e
paredes, pedras naturais, impermeabilizando e proporcionado durabilidade e resistência.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Composição: resina de estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, aditivos, espessantes e
biocidas.
Densidade: 0,99 a 1,05 g/cm3
Ph: 9,0 a 9,5
Viscosidade: 85 – 95 KU
VOC (compostos orgânicos voláteis): 0 – 8,0 g/L
Cores: cerâmica telha, cerâmica ônix, cinza e incolor.

APLICAÇÃO
Segundo Norma ABNT NBR 13245:2011, a superfícies a ser aplicada deve estar totalmente limpas e secas,
preparadas para receber a pintura. Caso necessário a superfície deverá ser lavada, lixada, raspada ou
escovada e a área a ser pintada deverá estar isenta de partes, soltas, poeiras, manchas de gordura, sabão,
óleo, mofo, etc.
Acessórios de pintura: rolo de lã baixa, pincel e/ou trincha de pintura de boa qualidade.
Diluição: até 30% se necessário com água potável.
Número de demãos: de 2 a 3 demãos.
Secagem: Toque: até 2 horas.
Entre demãos: 2 a 3 horas.
Final: 8 horas.









Telhas cerâmicas: lavar para retirar os resíduos e deixar secar para aplicação.
Pedras naturais: lavar para retirar os resíduos e deixar secar para aplicação.
Concreto novo: após o tempo de cura do concreto (30 dias), aplicar Elit Fundo Preparador de
Paredes.
Telhas amianto: lavar para retirar os resíduos e deixar secar para aplicação.
Tijolos a vista: lixar e retirar o pó e aplicar a resina.
Manchas de gorduras ou graxas: lavar com agua e detergente e aguardar a secagem.
Partes mofadas: lavar com solução de agua com agua sanitária na relação de 1:1, aplicar com
borrifador e aguardar a secagem.
Repintura: lixar antes de aplicar a Resina Multiuso.
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RENDIMENTO
Lata 18L: até 200m² demão
Galão 3,6L: até 40m² demão
Obs.: o rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparo da superfície,
umidade do ar, temperatura e condições climáticas, conhecimento e prática do aplicador e/ou profissional
entre outras variáveis.

PRECAUÇÕES
Este produto possui uma aderência superior aos produtos acrílicos convencionais. Sugerimos que todo
material utilizado para a aplicação seja lavado logo após o uso.
Recomendamos proteger as superfícies de objetos para evitar manchas que poderão ser de difícil remoção.
Manter a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e
longe de fontes de calor excessivo. Manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente
ventilado quando da aplicação. Recomendamos o uso de óculos de segurança, luvas e máscara protetora.
Em caso de contato com os olhos lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de inalação
afastar a vítima do local. Se ingerido, não provocar vômitos. Consulte um médico levando esta embalagem
ou a FISPQ - Folha de Informação de Segurança de Produto Químico em questão.

RECOMENDAÇÕES
1.
2.
3.
4.

Utilizar sempre rolo de lã, trincha ou pistola de pintura de boa qualidade.
Misturar sempre o produto antes da utilização.
Evitar a aplicação em dias chuvosos e/ou muito quentes ou em correntes de ar muito fortes.
Efetuar uma aplicação homogênea evitando sempre repasses numa mesma superfície já pintada e
fresca.
5. Dê preferência a aplicar uma demão por inteiro e depois sobrepor as demais demãos.
6. Não interrompa a aplicação por um tempo excessivo.
7. Evite retoques após um período prolongado de tempo e/ou secagem total do produto.
Produto está classificado segundo Norma ABNT NBR 11702:2019
Tipo 4.8.3 – resinas para pedras
Tipo 4.8.5 – acabamento para telhas e cerâmicas.
ARMAZENAMENTO: à temperatura ambiente, por 36 meses.
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NORMAS DE SEGURANÇA: manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de
fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada,
reutilizada ou perfurada. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos
de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, laveos com água corrente em abundância por 15 minutos. Aplicar o produto por igual evitando repasses
excessivos.

QUALIDADE E DESEMPENHO
O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições
meteorológicas, bem como de fatores externos ao controle do fabricante.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:
CRQ: 213000476 – 21ª Região.

