
SECAGEM 
1 Hora ao toque 
4 Horas entre demãos 
72 Horas final 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
A Superficie deve estar limpa, isenta de pó, brilho, graxa, 
óleo e/ou umidade. Se identificar mofo, lave com solução de 
água sanitária e água corrente limpa em partes iguais. Se a 
superfície estiver desgastada/desagregando, raspe ou 
escove as partes soltas e aplique a Base Protetora e Paredes 
Hydronorth:  

ARMAZENAMENTO: 
Local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar 
sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não 
deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter esta 
embalagem devidamente fechada, fora do alcance de 
crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. 

VALIDADE: 36 meses 

COMPOSIÇÃO: Emulsão elastomérica, emulsão acrilica 
modificada, cargas minerais atóxicas, espessantes, 
dispersantes, pigmentos orgânicos e inorgânicos refletivos 
isentos de metais pesados, microesferas térmicas aditivos 
de origem renovável e preservantes isentos de formol. 
O revestimento Impermeabilizante Alta Camada segue 
a classificação conforme normal ABNT: NBR 11702 
tipo 4.8.7, e o Revestimento Impermeabilizante  Baixa 
Camada segue a classificação conforme ABNT: NBR 
11702 tipo 4.8.5 . 

TERMO DE GARANTIA: Este produto passou por um 
rigoroso teste de qualidade e a garantia de 
durabilidade está condicionada ao uso adequado do 
mesmo, de acordo com as informações contidas no 
rótulo. 
O desempenho do produto depende das condições externos 
alheios ao controle do fabricante, tais como: Condições 
climáticas locais e conhecimentos técnicos do aplicador. A 
não observância dessas indicações pode gerar problemas na 
superfície, tais como: manchas, descascamento, perda das 
caracteristicas de aderência e resistência ao atrito. 

Em caso de dúvidas, consulte o nosso site: 
www.hydronorth.com.br ou a nossa Central de Atendimento 
(0800 704 33 03) para maiores informações. 

DIVISÃO DE TINTAS  
Fabricado e distribuído por: HYDRONORTH S/A - CNPJ: 
01.618.551/0002-67  
Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86185-700 Cambé/PR - 
Brasil 
Reg. no INPI Nº 813.538.327 - Reg. CRQ 02003 – 9ª Região 
PR.  
Químico Responsável: Osmar Domingos Batista Caliman – 
CRQ: 09101506 
INDUSTRIA BRASILEIRA 

O QUE É TELHADO BRANCO? 

Telhado branco® é um revestimento refletivo e 
impermeabilizante para lajes, telhados e coberturas que 
atende aos principais requisitos de qualidade e desempenho 
de acordo com normas nacionais (abnt:nbr 13321) e 
internacionais (astM e1980; california energy commission 
title 24 page; energy star) de refletância e emissividade. 
Atende aos padrões sri (≥78%), resina elastomérica, baixo 
cov, contém algicidas e fungicidas, reduz a temperatura 
interna, reduz a pega de sujeira. 
Possui tecnologia em sua formulação que combate o 
crescimento de mofo, algas e bactérias em superfícies 
internas e externas. Desenvolvida pela Hydronorth, 
protege ambientes contra microrganismos que podem 
causar alergia, comprometer a qualidade do ar e danificar 
a aparência da superfície. 
O intuito da tinta telhado branco® é a redução das ilhas de 
calor, que é a diferença de temperatura entre áreas 
urbanizadas e não urbanizadas.  

INDICAÇÃO 
É uma tinta indicada para telhados, lajes e coberturas. 

EMBALAGENS 
Lata com 18 litros 
Galão com 3,6 litros. 

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: 
Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma 
espátula/régua ou similar para que o produto se torne 
homogêneo. 

SOBRE O AMBIENTE: 
Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 
10ºC ou acima de 40ºC ou com umidade relativa do ar 
acima de 85%. Evite pintar em dais chuvosos, em 
superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes. 

DILUIÇÃO 
Diluição 
Utilize água limpa. 
1ª demão diluir até 20% para lajes e telhados em alta 
camada, e diluir com 10% para baixa camada 
Demais demãos não diluir para lajes, diluir até 10% para 
telhados em alta e baixa camada.   

*Antes de iniciar a pintura, mexa o 
produto novamente para que atinja o ponto 
ideal para aplicação e rendimento.

FERRAMENTAS 
Altas camada: Rolo de lã, pincel, trincha ou vassoura de 
poliester em grandes superfícies. 
Baixa camada: Pistola, rolo de lã, pincel ou trincha. 

Camadas(demãos): 
Recomendamos a pintura em lajes de 5 à 6 demãos 
para alta camada, e 2 à 3 demãos em telhados em camada 
baixa e alta. 

RENDIMENTO (por demão): 
Galão 3,6L: Até 27m² Alta camada e 24 m² baixa camada 
Lata 18L: até 135 m² em telhados e lajes para alta camada 
e até 120 m² para telhados em baixa camada. 

Considerando aplicação em 1 camada, 
podendo variar em função da experiência do 
aplicador e condições da 
superfície. 
Secagem 
Ao toque: 1 hora para alta e baixa camada. 
Entre camadas: 4 horas para alta camada e 3 horas 
para baixa camada 
Final: 72 horas para alta camada e 8 horas para 
baixa camada. 
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