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Texturas e Tintas

As informações contidas neste manual são exatas, verídicas 

e são resultado de experiência de mais de trinta anos, 

criando, fabricando e instruindo o mercado de construção 

civil no Brasil, no uso e aplicação de texturas e tintas de 

qualidade.

Como fabricantes temos a responsabilidade de informar que 

nossos produtos devem ser aplicados por mão de obra 

especializada, seguindo as orientações aqui contidas.

Não podemos assumir qualquer responsabilidade resultante 

de má aplicação ou uso inadequado dos nossos produtos, 

porque não podemos acompanhar os serviços de aplicação.

Nossos produtos foram testados e aprovados em laboratórios 

de comprovada idoneidade, obedecendo as normas previstas 

na ABNT, podendo haver alguma alteração nos valores 

aferidos em virtude da matéria prima utlizada.

Em caso de dúvida sobre a aplicação dos nossos produtos 

consultar o tel: 0800113397

Se não houver conhecimento da aplicação dos produtos, em 

casos específicos, recomendamos a realização de ensaios 

prévios.

Esta edição invalida todas as anteriores
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Instituída em 1977, a IBRATIN trouxe do continente europeu, o resultado de 
uma longa experiência no setor de tintas e revestimentos, especialmente 

àqueles destinados à construção civil.

Sua filosofia de trabalho determinou desde o início, um atendimento 
diferenciado que levasse em conta as particularidades e especificações de cada 
obra: para a IBRATIN, cada orçamento (residência ou edifício de alto padrão, 
conjunto habitacional popular, etc) deve corresponder um revestimento que 

ofereça qualidade máxima adequada.

Para melhor atender estes objetivos, a 
IBRATIN conta com um departamento 

de assessoria técnica, com laboratórios, 
equipamentos de precisão e controle de 

qualidade, que se propõe a orientar 
seus clientes na prática de aplicação do 
revestimento, identificando e apontando 

soluções para desafios específicos.                                       
A pesquisa de novos produtos, 

matérias-primas, mais avançadas que 
resultem em produtos mais duráveis e 
resistentes, é uma constante na política 

de qualidade da empresa.

Laboratórios de controle de qualidade das 
matérias-primas.

Laboratórios de desenvolvimento de novos 
produtos e pesquisas de matérias-primas.

Laboratórios de controle de qualidade do 
produto acabado.

A EMPRESA

A IBRATIN, disponibiliza para show-room e revenda, o 
fornecimentos de seus produtos através da tecnologia 
MIX MACHINE, que permite pigmentá-los de forma 
rápida e em menores quantidades. 4
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Região Centro-Oeste
Rua São Borja, 311 - B. Cel. Antonio - 
CEP 79022-360 - Campo Grande - MS
PABX (67) 351-1314 - Fax (67) 351-2591
e-mail: ibco@ibratin.com.br

Em Março de 1987 é criada a IBRATIN 
NORDESTE LTDA, na cidade de Maceió - 
Alagoas, para atender ao mercado do norte 
e nordeste.

Região Sul-Sudeste
Av. Sinato, nº105 - Chácara Maristela - 
CEP 07800-000 Franco da Rocha - SP 
PABX (11) 4443-1400 - Fax (11) 4443-1420
e-mail: ibratinsp@ibratin.com.br

Atendendo a polïtica de regionalização do 
grupo Ibratin, em Julho de 2006, é inaugurada 
a Ibratin Bahia, com modernas instalações. 

Capacidade de produção:1.500 Ton/mês em único turno

Capacidade de produção: 500 Ton/mês em único turno

REPRESENTANTES EM TODO O BRASIL - DDG GRÁTIS: 0800-113397

Região Norte-Nordeste
BR 101 Norte, Km 12 - Quadra B  
Distr. Indl. Luis Cavalcante - 
CEP 57082-000 - Maceió - AL 
PABX (82) 2121-4949 - Fax (82) 2121-4910
E-mail: ibratin@ibratin.com.br

Ibratin Bahia
Via de Penetração II, 790 - CIA SUL 
Simões Filho Bahia Cep 41.370-000
PABX (71) 3594-5233 - Fax (71) 3594-5234
e-mail: atendimento@ibratinbahia.com.br

Em 1998 é criada a IBRATIN CENTRO OESTE, 
na cidade de Campo Grande - MS, visando 
abastecer o centro do país.

Capacidade de produção:1.000 Ton/mês em único turno

Capacidade de produção: 500 Ton/mês em único turno

Em 1977 a Ibratin chega ao brasil e inaugura a 
Ibratin São Paulo, em Franco da Rocha

A EMPRESA
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O homem, sempre revela seu desejo de transcender a realidade, 
impregnando-a de significado. A cor, através da tinta, é o primeiro, mais 

antigo e eficiente meio de transformar e possuir a natureza.
Quanto mais uma pintura cobre o substrato, permanecendo aderente e 

resistente ao desgaste do uso, das adversidades atmosféricas e dos ataques 
biológicos dos microrganismos, mais o homem pode demonstrar sua 

sabedoria. 
O desejo de “poder” esconde, porém, uma latente fragilidade frente e ação 

destruidora da natureza. Assim a tinta não só deve imprimir significado, mas 
também construir um elemento de defesa e proteção, pois os agentes 

atmosféricos, em particular a chuva, desagregam, com o tempo, até os 
materiais minerais, tanto mais se porosos: pedras, rebocos, tijolos, etc. 

Sistemas de Pinturas em Paredes

IMPERMEABILIDADE E TRANSPIRABILIDADE
A tinta deve ser impermeável a água, não só para 

conforto físico do morador, mas, também, para 
combater a formação de mofo (que, 

necessariamente, precisa de umidade para se 
desenvolver) e impedir  fenômenos de 

eflorescências. Além da impermeabilidade, as tintas 
devem proporcionar condições de respiro às paredes 
para permitir a transpiração, seja de vapor d’água 

presente nas habitações, seja de uma eventual 
umidade do substrato. 

..................................................

SISTEMA SINTÉTICO 
Forma uma PELÍCULA impermeável e aderente no substrato

EMULSÕES VINÍLICAS e ACRÍLICAS

1- AMPLA POSSIBILIDADE DE CORES E TONALIDADES; 
2- BOA LAVABILIDADE;        
3- BOA IMPERMEABILIDADE

1- RELATIVA TRANSPIRABILIDADE (a tinta pode criar bolhas);   
2- MENOR RESISTÊNCIA CONTRA MOFO E ALGAS

Componentes Principais

Características principais positivas

Limitações do sistema

SISTEMA MINERAL
Gera uma REAÇÃO QUÍMICA com o substrato

CAL e SILICATOS geradores de reação química

1- EXCELENTE TRANSPIRABILIDADE (a tinta não cria bolhas);
2- MAIOR RESISTÊNCIA À FORMAÇÃO DE MOFO E ALGAS 
          (Em relação à emulsão acrílica ou vinílica)

1- MENOR POSSIBILIDADE DE CORES E TONALIDADES;
2- MENOR ou POUCA LAVABILIDADE (em relação à tinta emulsão e sintética);
3- POUCA ou NENHUMA IMPERMEABILIDADE

Componentes Principais

Características principais positivas

Limitações do sistema

As tintas se dividem, fundamentalmente em dois sistemas: 
Sintético e Mineral. 

A

B
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Sistemas de Pinturas em Paredes

As tintas e os revestimentos sintéticos são geralmente à base de emulsões vinílicas e 
acrílicas. As emulsões acrílicas proporcionam tintas e revestimentos mais resistentes, em 
relação às emulsões vinílicas, pois suas moléculas, por serem menores que as moléculas 

vinílicas, formam películas mais compactas.

Nas emulsões vinílicas a união das moléculas é obtida por meio de ligações entre 
átomos de Carbono e Oxigênio, ligações menos estáveis do que acontece nas emulsões 

acrílicas onde as moléculas se juntam através de átomos de Carbono.

Sistema Sintético à Base de Emulsões

A

As tintas sintéticas para paredes, 
formam sua película protetora por 
simples deposição física do filme 

sobre o substrato, após a evaporação 
da água e/ou solvente.

Apresentam boa impermeabilidade e 
lavabilidade, mas baixa 

transpirabilidade, sendo assim, 
sujeita a formação de bolhas e 

sucessivo descascamento por uma 
eventual infiltração no substrato.

As diferenças entre uma tinta à base de resina PVA e uma tinta à base de resina acrílica são 
de natureza:

Física
As moléculas acrílicas, por terem tamanho 
quatro vezes menor que as das moléculas 
vinílicas, formam filmes mais homogêneos e 
coesos. Consequentemente, as tintas acrílicas 
se tornam mais aderentes, impermeáveis e 
laváveis.  

Química
Quimicamente, as emulsões acrílicas apresentam um filme mais resistente pois suas 
moléculas se unem por meio de dois átomos de carbono, gerando uma ligação mais estável 
que aquela determinada por um átomo de oxigênio e um átomo de carbono, como acontece 
nas emulsões vinílicas.

FILMES

Resina Acrílica Resina Vinílica
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Em centros históricos, onde, 
geralmente, os prédios 
apresentam alta umidade, 
as tintas à base de emulsão 
a c r í l i c a  o u  v i n í l i c a  
desenvolvem mais bolhas e 
mofos em relação às tintas e 
revestimentos minerais ou 
sintéticos transpirantes.

Tintas e Revestimentos Minerais

 
Dióxido de
Carbono

Tinta Silicato

2COK  SiO
 Silicato de

Potássio

CaCO
Carbonato
de cálcio

3

3K  SiO

2

23

B
Sistemas de Pinturas em Paredes

Apresentação
Até o final do século XVIII, a composição das tintas minerais eram essencialmente, 

À base de cal. A partir da metade do século XIX aparecem, na Alemanha, as 
primeiras tintas à base de silicato.

Em geral, trata-se de formulações realizada artesanalmente pelos próprios pintores 
que procuram, por meio de adequadas (mas empíricas), adições de alguns produtos, suprir 

as limitações dos sistemas.
Com o desaparecimentos dos pintores artesanais  e o surgimento da necessidade de 

rapidez e eficiência  do nosso tempo, se perdem as técnicas tradicionais. Torna-se obsoleto 
o uso de pinturas minerais, geralmente preparada na própria obra, sendo substituída por 

tintas sintéticas, industrialmente produzidas, principalmente a base de resina PVA (acetato 
de polivinila) e acrílicos, mais resistentes e de prática aplicação.

O Problema Estético
As exigências de restaurações e conservação dos 

prédios históricos, assim como uma renovada sensibilidade aos produtos naturais, 
questionam o problema estético. As tintas sintéticas formam uma pelicula plastica, 

homogênia e uniforme, que altera o acabamento do substrato, conferindo um aspecto de 
uma certa forma, artificial, mais apropriado para uma arquitetura moderna. Ao contrário, as 
tintas minerais reproduzem substancialmente as técnicas tradicionais,melhorada somente  

no que se refere à sua aplicabilidade para facilitar a atual mão de obra, que perdeu a atinga 
habilidade artesanal.Não é alterada a textura do substrato, obtendo-se assim, acabamento e 

tonalidades desuniformes, aparentemente desbotadas, que redescobrem um sentido  
perdido do calor e da riqueza dos produtos e do homem.

A cal hidratada ( hidróxido de cálcio), em contato com o silicatos existentes na alvenaria ou 
no reboco, dá origem ao silicato de cálcio; a parte superficial, em contato com anidride 

carbônica do ar, se transforma em carbonato de cálcio.

Ca(OH)2  +
hidróxido de cálcio (Cal) 

=CO2

dióxido de carbono 

CaCO3 + H2O
Carbonato de cálcio        água

Trata-se de tintas de baixo custo indicado para o uso sobre substratos com presença de 
umidade, pois formam camadas transpirantes. Sua aplicação não é adequada sobre 

metais, madeira, gesso e repintura sobre tintas sintéticas. 

A cal oferece o meio mais tradicional de se fazer uma tinta ou 
um revestimento mineral, mas o sistema mais elaborado e 
atual baseia-se sobre o silicato, onde a camada da tinta é 
obtida pela transformação do carbonato de cálcio do 
substrato em silicato de cálcio pela ação do silicato. Na 
superfície temos a formação de polissilicatos complexos pela 
a b s o r ç ã o  d e  d i ó x i d o  d e  c a r b o n o  d o  a r.
OBS: As tintas minerais necessitam sempre de um reboco ou 
de uma alvenaria sem pintura sintética para poder reagir 
com o substrato.

8
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BTintas e Revestimentos Minerais
Sistemas de Pinturas em Paredes

Tintas à Base de Silicato
O silicato líquido é um produto conhecido desde a idade média como liquor 
silícium obtido dissolvendo selce quartízifera com uma determinada quantidade de 
alcalís, mas, só a partir da metade do século XIX, seu uso tornou-se tecnicamente 

possível, principalmente na Alemanha.

A base da camada da tinta é obtida pela transformação do carbonato de cálcio do 
substrato em silicato de cálcio por ação do silicato:

De uma certa forma, é uma atualização da pintura afresco pois a camada da tinta 
funde-se em um corpo único com o substrato. Lembramos que, na pintura Afresco, os 

pigmentos são colocados sobre o reboco recém aplicado, de modo a serem 
absorvidos e fixados, formando um conjunto solidário.

É importante ressaltar que as tintas silicatos, penetram em profundidade no 
substrato e cristalizando as substancias minerais melhora sua coesão e consistências, 
podendo ser paragonadas a uma injeção de cimento. A cristalização é um processo 

relativamente lento; assim, a tinta melhora com o tempo as suas características  

Características
O polímero de acido silícico e o silicato de cálcio formam um compacto retículo micro 

cristalino cuja estrutura, similar àquela de um reboco, mas com maior resistência 
química, possui sete características fundamentais:  

1-Completa aderência: assegurada  pela propriedade de calcificação   
2-Transpirabilidade:a parede “respira”     
3-Incombustibilidade: por ser mineral,a tinta não é combustível     
4-Regulação térmica: a estrutura cristalina reflete luz e calor                                                                    
5-Resistência a formação de fungos e mofos: A alcalinidade da tinta serve de obstáculo à 
    ação de microrganismos. Não há porém garantia de total ausência de algas e fungos.
6-Resistência as atmosferas ácidas.                                           
7-Versatilidade estética

9
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Apresentação
Uma renovada sensibilidade aos produtos naturais, em alternativas aos 

acabamentos sintéticos, assim como um consciente interesse pela restauração 
levaram a Ibratin a desenvolver a linha Sílico-Mineral Arcádia.

Trata-se de uma linha à base de silicato solúvel, conhecido desde a Idade Média, 
como LIQUOR SILICIUM. A base da tinta é obtida pela transformação do carbonato 
de cálcio do substrato, em silicato decálcio, por ação do silicato em contato com a 
anidride carbônica do ar. Trata-se, de certa forma, de uma atualização da pintura 

afresco.
Ë imporante notar que a tinta Sílico-Mineral penetra em profundidade no substrato, 
cristaliza as substâncias minerais, melhora a coesão e consistência, podendo por 

isso, ser comparada a uma injeção de cimento. A cristalização é um processo lento, 
assim, as características da tinta melhoram com o tempo. A tinta Sílico-Mineral, é 

totalmente transpirante, mas não impermeável. Para torná-la impermeável e 
transpirante, aplique duas demãos de Hidro-min.

Lembramos também que uma obra de restauro, nem sempre obedeçe os mesmos 
critérios de reforma e manutenção de uma obra comum. Em muitos casos, é 

necessário estar sempre repintando, tratando, restaurando paredes.
Qualquer dúvida quanto a utilização dos produtos, preparação do substrato, 

diluição, etc. consulte o dept técnico da Ibratin, em suas fábricas.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Piso de arenito
Na foto, o piso de arenito, foi protegido com 

uma placa de OSB, para evitar danos. 
Proteja-o com plástico, ou outros materiais. 

A tinta Arcádia e seus componentes, não 
saem com facilidade de pisos como este. 10
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1. Retire com espátula, lixa, escova de aço 
ou lixadeira mecânica (sugestão de 
máquina - Modelo GWS 12U da Bosh) todo o 
material que estiver revestindo a parede. O 
produto Arcádia, precisa reagir com o 
substrato, para obter-se a fusão química, 
por isso, é necessário uma parede limpa, 
isenta de pó, mofo, gordura, lodo e de 
qualquer vestígio de tinta acrílica ou pva. 

1. Retire com espátula, lixa, escova de aço ou 
lixadeira mecânica (sugestão de máquina - Modelo 
GWS 12U da Bosh) todo o material que estiver 
revestindo a parede. O produto Arcádia, precisa 
reagir com o substrato, para obter-se a fusão 
química, por isso, é necessário uma parede limpa, 

Preparação da superfície-Reboco antigo

Preparação da superfície-Reboco novo

Na foto, pode-se notar que o resto de tinta 
sintética, ainda remanescente, prejudicou 
a ancoragem da tinta arcádia neste ponto. 
Por isso, todo material que prejudique a 
reação do silicato, com o substrato, deve 
ser removido.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE - ANÁLISE DO SUBSTRATO

O  r e b o c o  s o l t o ,  
desagregado, fragilizado, 
deve ser removido, se 
possível, e refeito com uma 
argamassa de Cal, Areia e 
Cimento, na proporção 
informada.

O reboco com um traço de até 1:6, 
constituído de areia de origem não 
marinha, cal e cimento, deve ter cura 
mínima de 30(trinta) dias. Um excesso 
de alcalinidade cálcica, na superfície, 
impede o silicato de penetrar em 
profundidade, gerando uma camada 
facilmente removível. Na foto, vemos o 
exemplo de uma cercadura de arenito, 
que por não estar impermeabilizada, 
pemitiu a passagem de água, 
compormetendo o sistema, que não 
estava com um traço ideal.

O substrato deve receber intensidade e 
luz e calor, ideais para que não ocorra a 
formação de fungos e algas. Na foto, 
vê-se que o sombreamento causado 
pela árvore, criou a ambiência 
necessária à formação de colônias. 
Após a poda da árvore, deve-se 
proceder o tratamento do substrato 
com o uso do SANITIZANTE H.A.S

SUBSTRATO COMPROMETIDO

INSOLAÇÃO DO SUBSTRATO

Texturas e Tintas
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ORIENTAÇÕES GERAIS X
Fungos e Algas 

Condições de desenvolvimento:

A-Presença de água
B-Presença de nutrientes
C-Temperatura
D-Luminosidade
E-pH.ideal

As algas 
fornecem 

nutrientes para 
os fungos que 
se alimentam 

delas.

No passado, 
os fungos e algas, eram combatidos através do uso de metais pesados, como: chumbo, 
mercúrio e arsênico. Estes produtos por serem muito tóxicos e contaminavam o meio 

ambiente. 
Em virtude do risco causado, sua aplicação foi banida no mundo!

Hoje são usados, bactérias para combater bactérias, ou seja, produtos orgânicos não 

Como combatê-los:
Os fungos e algas, por serem microrganismos, devem ser combatidos através de produtos 

oxidantes, que matam e destróem as colônias.
O uso da água sanitária ou cloro, não impedem o seu retorno, pois da mesma forma que 
mata e remove os fungos, também elimina o restante do microbicida presente no filme da 

tinta, ou substrato. Além do que, sua evaporação é muito rápida, não permitindo a total 
morte dos microrganismos.

A forma correta de combatê-los, é adotar um programa de limpeza periódica, através do uso 
de SANITIZANTE.*

*O IBRATIN SANITIZANTE H.A.S. é um microbiocida de ação rápida, especialmente 
desenvolvido para higienização, assepsia e sanitização. Sua composição balanceada garante 
controle efetivo dos microrganismos presentes no meio, tais como fungos e algas. Tem um 

excelente poder penetrante, atuando tanto sobre os microrganismos planctônicos como sobre 
os sésseis, removendo e eliminando os microrganismos localizados sob o filme de 

biodepósito. Apresenta baixa toxidade, fácil manuseio e atua em ampla faixa de pH. 
É compatível com sistemas catiônicos e aniônicos. Ver ficha técnica. 12Fonte: IPEL*

Texturas e Tintas
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OS SUBSTRATOS

Além dos objetivos estéticos, técnicos econômicos, a escolha de um sistema de pintura deve 
considerar as características e condições do substrato, que deve ser oportunamente 

analisado para garantir o desempenho máximo do produto de acabamento.

Os substratos devem estar conforme normas da ABNT, inclusive com cura, por no mínimo, 
30 dias direto.

A IBRATIN ACEITA COMO 
PARÂMETRO MÁXIMO UMA

ARGAMASSA COM O SEGUINTE
TRAÇO:

1 parte de cimento
2 partes de cal

6 partes de areia média lavada

REBOCO FRACO
Todo o reboco que estiver esfarelando-se, 
deve ser recomposto com um traço mais 
resistente. Ao aplicar nossos produtos em 
uma superfície fraca, corre-se o risco da 
película da tinta, descolar-se junto com o 
reboco fraco. O traço da argamassa deve 

ser de no máximo 1:8, composto de 
cimento, cal e areia (não pode ser de 
origem marinha).  Na foto vê-se uma 

amostra de material que caiu junto com a 
argamassa fraca. Isto mostra que o mesmo 

teve excelente ancoragem no substrato.

13
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TINTA SÍLICO-MINERAL

O produto é obtido pela mistura
de 01 Balde de Arcádia Tinta e 

01 Galão de Arcádia-Sil

Arcádia Tinta, em Balde de 8,4 
Litros,fornecido na côr escolhida

Arcádia-Sil, aspecto incolor
fornecido em Galões de 3,6Lts

Use o balde para realizar a mistura dos componentes e da água de diluição.

*Consumos indicativos, dependem do substrato, temperatura da parede, ferramentas 
utilizadas, habilidade do aplicador. Faça um teste prático para aferí-lo.

ARCÁDIA TINTA

COMPOSIÇÃO
Composto de Silicato de potássio, Cal, pigmentos, bactericidas e fungicidas, fornecido nas 
cores onstantes de catálogo, da linha mínimo e claro, exceto àquelas identificadas por um 
(*) asterisco.

MISTURA DOS COMPONENTES
Misturar os dois componentes da tinta, despejando o ARCÁDIA-SIL, fornecido em galões 
de 3,6Lts, sobre o ARCÁDIA TINTA, fornecida em Baldes com 8,4Lts. A mistura final será 
de 12 Litros.
Após a mistura dos dois componentes da tinta, acrescentar na primeira demão de 10 a 
20% de água sobre o volume. Na Segunda demão de 5 a 10% de água sobre o volume.
Aplicar no mínimo, duas demãos com rolo de lã ou pincel. Esperar, pelo menos, 24 horas 
de secagem entre as demãos. Evitar respingar a tinta sobre a superfície aplicada, porque 
as manchas do respingo vão aparecer.
CONSUMO
Primeira demão, de 0,30 a 0,35 Lt/m≤; demais demãos 0,10 Lt/m≤.

Este produto, não é impermeável, ele é específico para pintura de obras de 
restauro. Para torná-lo impermeável e transpirante, aplicar duas demãos 

de HIDRO-MIN puro.

*
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Reboco com remendos

Reboco com manchas e trincas capilares

2

COMPOSIÇÃO
Silicato de potássio, cargas minerais,cal,fungicidas e bactericidas, fornecido na 
côr branca.
USO
Primer selador para vedar trincas capilares, somente sobre reboco, alvenaria ou 
superfície mineral sem pintura sintética. Uso: externo e interno
MISTURA
Misturar os dois componentes que compõem o produto:
o SILICATO- ARCÁDIA-SIL (fornecido em galão de 3,6 lt) e o FUNDO-SIL 
(fornecido em barrica de 8,4 Lts)
DILUIÇÃO
Após preparada a mistura dos dois componentes, adicionar 10%, em água.
Aplicar com rolo de lã ou pincel, as demãos necessárias para cobrir as 
imperfeições do fundo.

Primer SeladorARCÁDIA FUNDO-SIL

Reboco precisando de reparos
ARCÁDIA MASSA-SIL Massa de Regularização

ARCÁDIA NEUTRO-SIL Neutralizador de Alcalinidade

COMPOSIÇÃO
Mistura de fluatos, de côr transparente
USO
Produto para homogeneizar a diferença da alcalinidade entre rebocos novos e 
rebocos
velhos para evitar manchas na tinta de acabamento. Uso: externo e interno.
DILUIÇÃO
1 por 1 em água
APLICAÇÃO
Aplicar uma demão com rolo de lã. Após uma hora lavar a parede.
Esperar secar, no mínimo, 48 horas.

ARCÁDIA FIXA-SIL Primer de Fixação

COMPOSIÇÃO
Silicatos de potássio, de côr transparente
USO
Primer de fixação e consolidação de rebocos pouco coesos ou "esfarelando”.
Uso: externo e interno. Não utilizar para consolidar tintas sintéticas.
DILUIÇÃO
1 por 1 em água. Caso apareça uma "vitrificação" superficial aumentar a diluição.
APLICAÇÃO
Aplicar uma demão com rolo de lã. Esperar secar, mínimo, 12 horas.
CONSUMO

Reboco com partes soltas

COMPLEMENTOS DA LINHA SÍLICO-MINERAL

*Consumos indicativos, dependem do substrato, temperatura da parede, ferramentas 
utilizadas, habilidade do aplicador. Faça um teste prático para aferí-lo.

COMPOSIÇÃO
Silicato de potássio, cargas minerais,cal,fungicidas e bactericidas, fornecido na 
côr branca.
USO
Massa regularizadora para imperfeições do reboco Uso: externo e interno
MISTURA
Produto pronto para uso, se necessário, acrescentar um pouco de água.
CONSUMO
Variável, de 0,100Kg/m≤ a 1,6Kg/m≤*
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COMPLEMENTOS DA LINHA SÍLICO-MINERAL
SanitizanteIBRATIN SANITIZANTE H.A.S

COMPOSIÇÃO
Cloridratos, compostos quaternários de amônia e glutaraldeído. Líquido amarelo a 
âmbar transparente
USO
Combate e desinfecção de fungos e algas
DILUIÇÃO
Diluir uma parte do produto para quatro partes de água (1:4)
APLICAÇÃO
Aplicar o produto diluído, através de jateamento, rolo de lã, trincha ou brocha. Deixar 
secar por 48 (quarenta e oito) horas antes da aplicação dos produtos de acabamento. 
Não enxaguar.
CONSUMO
É variável podendo ir de 0,100 a 0,250 Lts/m≤ do produto diluído, conforme a absorção 
e/ou forma de aplicação.

Este produto é mais eficaz do que hipoclorito de sódio ou cloro, porque não evapora 
tão rápido quanto estes. Leva mais tempo inserido no substrato, matando o fungo.

*

Hidrofugante Impermeável Transpirante HIDRO-MIN

COMPOSIÇÃO
Compostos silanos de resina, incolor. Produto que impermeabiliza por impregnação, o 
material forma um conjunto impermeável transpirante com a tinta silicato, dando 
proteção à mesma.
USO
Para ser aplicado sobre a pintura Arcádia, sua função é dar impermeabilidade com uma 
película transpirante.
DILUIÇÃO
Aplicar o produto puro
APLICAÇÃO
Aplicar o produto em 2(duas) demãos, com rolo de espuma, ou lã baixa tipo epoxi, ao 
aplicar levar o mínimo de material possível no rolo para não escorrer. Obedecer o 
intervalo de pelo menos 10 minutos entre as demãos, mesmo com a superfíce úmida;
CONSUMO
É variável podendo ir de 0,100 a 0,250 Lts/m≤*

Reboco com fungos e algas

Hidrofugante-Impermeabilizante

*Consumos indicativos, dependem do substrato, temperatura da parede, ferramentas utilizadas, 
habilidade do aplicador. Faça um teste prático para aferí-lo.

DICAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Evite lavar o piso próximo a 
pintura, com máquinas de jato, e 
produtos corrosivos. Caso ocorra a 
retirada do material em virtude 
destes fatores, refaça a aplicação 
do  produto,  no  subst ra to  
comprometido.
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FICHA TÉCNICA IBRATIN SANITIZANTE H.A.S.

DESCRIÇÃO
O IBRATIN SANITIZANTE H.A.S. é um microbiocida de ação rápida, especialmente desenvolvido para higienização, assepsia e 
sanitização. Sua composição balanceada garante controle efetivo dos microrganismos presentes no meio, tais como fungos e algas. 
Tem um excelente poder penetrante, atuando tanto sobre os microrganismos planctônicos como sobre os sésseis, removendo e 
eliminando os microrganismos localizados sob o filme de biodepósito. Apresenta baixa toxidade, fácil manuseio e atua em ampla 
faixa de pH. É compatível com sistemas catiônicos e aniônicos. 

PROPRIEDADES
Composição:         Cloridratos, compostos quaternários de amônia e glutaraldeído.
Aspecto:                Líquido amarelo a âmbar transparente.
pH (sol. 10% água dest.) 4,00  6,00
Solubilidade:                 Totalmente solúvel em água e solventes polares.

EFETIVIDADE MICROBIOLÓGICA
Fungos e Algas .
APLICAÇÃO
1-Remover mecanicamente ou através de jateamento de água, materiais que estiverem soltos (pintura, reboco, etc).
2-Remover mecanicamente ou através de jateamento de água, (deixar secar antes de aplicar o IBRATIN SANITIZANTE H.A.S.) as 
manchas de algas e fungos presentes.
3-Aplicar o IBRATIN SANITIZANTE H.A.S., diluído uma parte para quatro partes de água (1:4), através de jateamento, rolo de lã, 
trincha ou brocha. Deixar secar por 48 (quarenta e oito) horas antes da aplicação dos produtos de acabamento. Não enxaguar.
4-É recomendado que se utilizem os equipamentos de proteção individual para segurança, tais como óculos, aventais de PVC, luvas 
e botas de borracha (butílica / nitrílica).

CONSUMO
É variável podendo ir de 0,100 a 0,250 litros por metro quadrado do produto diluído, conforme a absorção e/ou forma de aplicação.

TOXIDADE
De acordo com os laudos de laboratórios toxicológicos independentes:- LD Dermal (ratas)                      2.000 mg/Kg- LD Oral (ratas)                           1.800mg/Kg- Irritante dérmico                         Positivo

EMBALAGEM, MANUSEIO E ARMAZENAGEM
Disponível em baldes de polietileno de 20 litros ou galões de polietileno de 3,6 lts. não retornáveis. Manter o IBRATIN SANITIZANTE 
H.A.S. em embalagem original, ao abrigo do sol e em temperaturas inferiores a 50°C. Os materiais adequados para contato com o 
produto incluem aço inoxidável, polietileno e teflon. Sua manipulação segura se da quando os operadores usam roupas de proteção, 
luvas, avental de PVC, óculos contra respingos e botas impermeáveis.

EFEITOS AO MEIO AMBIENTE
O IBRATIN SANITIZANTE H.A.S. é biodegradável quando diluído abaixo da Concentração Inibitória Mínima. Em casos de 
derramamentos ou vazamentos proceda como indicado na Folha de Segurança do Material e descarte de acordo com a legislação 
local.

ADVERTÊNCIA
Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está 
sendo aplicado.

QUALIDADE
O IBRATIN SANITIZANTE H.A.S. foi aprovado em nossos rigorosos testes de qualidade, tendo suas características preservadas 
desde que corretamente conservado e utilizado. Seu perfeito desempenho depende das condições de preparação da superfície, 
como descrito no item aplicação, além de conhecimento técnico e prático do aplicador.

REFERÊNCIA
A IBRATIN fabrica produtos específicos e personalizados, com característica indicada pelo último número de código conforme 
informações técnicas fornecidas no ato do pedido.

OBSERVAÇÕES
1°) Verifique com atenção o produto contido na embalagem. Confira sempre se o  produto corresponde ao pedido. Em caso de 
dúvidas, consulte nosso Departamento Técnico (DETEC).
2°) Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10% sobre a área a ser 
aplicada.
3°) Consumo é sempre indicativo. Efetuar sempre teste prático antes de começar o serviço.
4°) Sua manipulação segura se dá quando os operadores usam roupas de proteção, luvas, avental de PVC, óculos contra respingos 
e botas impermeáveis.

RECLAMAÇÕES
Observadas as instruções contidas na embalagem, o prazo para reclamações sobre problemas no produto, são de 48 horas, 
contadas do recebimento da mercadoria ou, no caso de ter-se iniciada a aplicação, até o limite de 5% (cinco por cento) do produto 
comprado, desde que não seja ultrapassada sua validade constante na embalagem. 
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FICHA TÉCNICA ARCÁDIA MASSA - SIL

DESCRIÇÃO, COMPOSIÇÃO E USO. MASSA à base silicato solúvel, minerais inertes, Uso Externo e Interno em alvenaria e 
concreto.
 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT  NBR 13.245  02/1995).
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, SEM poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, tintas acrílicas 
ou pva massa acrílica ou corrida (PVA), resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias de cura. Pequenas 
irregularidade e porosidade devem ser corrigidas com MASSA-SIL. No caso de puverulencia ou esfarinhamento da superfície 
utilizar o produto FIXA-SIL. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo. Para outros tipos de utilização ou 
maiores informações, consulte o DEPARTAMENTO TÉCNICO DA IBRATIN (DETEC).

VALIDADE DO PRODUTO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO: Barricas com 8,4 Litros: 06 meses. Galões plásticos de 3,6 litros: 06 meses, 
quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets.
INSTRUÇÕES DE USO, DILUIÇÕES E CONSUMO.
Observação preliminar: Confira na etiqueta se o material e a cor correspondem ao seu pedido e leia as instruções relativas ao produto contido na 
embalagem.  O consumo e diluições devem ser considerados como referenciais. Recomenda-se teste prático antes do uso para determinar o nº de 
demãos (consumo) a diluição e, conseqüentemente, o acabamento.

Aplicação: Mexer a massa até que fique homogênea. Aplicar com uma espátula ou desempenadeira de aço isenta de ferrugem. 
 Diluição: a massa já vem pronto para uso, se necessário acrescentar até 5 % de água limpa. CONSUMO MÉDIO: DE 0,650 Kg/ m≤ EVENTUAL DEMÃO 0,350 Kg/ m≤
--Observação: Reboco GROSSO em demasia (areia grossa) e/ou com TONALIDADES DIFERENTES, recomendamos a remoção por lixamento ou 
espátula dos grãos de areia para a aplicação do NEUTRO-SIL, para neutralização das paredes com diferentes alcalinidades.  
 
RECOMENDAÇÕES
Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco seco e ventilado, não em 
contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente 
ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de 
contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do 
produto

ADVERTÊNCIA
Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15º C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a 
área que esta sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. A superfície pintada só poderá ser lavada  30 
dias após a aplicação, evitar retoques isolados após a secagem da tinta. NUNCA INTERROMPA A APLICAÇÃO NO MEIO DA SUPERFÍCIE.

QUALIDADE
Este produto foi aprovado nos testes de controle de qualidade do fabricante, tendo suas características preservadas desde que corretamente 
conservado e utilizado. O perfeito desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície (inclusive absorção desta e 
acabamento escolhido) onde será aplicado e de outros fatores como umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, 
conhecimentos técnicos e práticos do aplicador.

REFERÊNCIA
A IBRATIN fabrica produtos específicos e personalizados, com característica indicada pelo último numero de código conforme informações técnicas 
fornecidas no ato do pedido.

OBSERVAÇÃO
1º) Verifique com atenção o produto contido na embalagem. Em caso de dúvida consulte nosso Departamento Técnico.
3º) Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a área a ser aplicada para evitar 
possíveis variações de tonalidade em complemento (s) de obra.
4º) Cores especiais estão sujeitas aprovação por parte do cliente e apropriação de custo. A mesma cor em outras tintas e revestimentos, poderá 
apresentar uma diferente tonalidade devida da refração da luz que varia de produto para produto e também com as variações de desenho 
(acabamento no caso de revestimento texturados). 
5º) Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre teste prático, antes de começar o serviço.

6º) RECLAMAÇÕES:  Observadas as instruções contidas nas embalagens, o prazo para reclamação sobre problemas no produto são de 48 horas, 
contadas do recebimento da mercadoria ou, no caso de ter-se iniciada a aplicação, até o limite de 5% (cinco por cento)  do produto comprado, desde 
que não seja ultrapassada sua validade constante na embalagem. 
7º) Por ser tratar de uma pintura AFRESCO ou seja, a base da camada da tinta é obtida pela transformação do carbonato de cálcio em silicato de 
cálcio (vide características técnicas desta linha), é possível aparecerem diferenças de tonalidades em uma mesma superfície (manchas).
8º) A linha ARCADIA, por ser fortemente alcalina, exige a proteção dos olhos e braços durante a aplicação.

TIPO DE SUPERFÍCIE TRATAMENTO 
Reboco Fraco/ Baixa coesão/ Partículas soltas. ARCÁDIA FIXA –SIL.  
Imperfeições, pequenos reparos. 
 

Corrigir com Massa-sil massa para pequenas imperfeições 
exterior / interior. Superfície muito profunda corrigir com 
argamassa. 

Superfícies Caiadas Raspar e/ ou escovar a superfície o máximo possível. Lavar com 
água em abundância.  

Manchas de Gorduras ou Graxas Eliminar com uma solução de água e detergente, enxaguar e 
aguardar a secagem. 

Partes Mofadas Utilizar IBRATIN SANITIZANTE H.A.S. Proceder ao preparo para 
pintura. 

Superfície com substancia reagentes Eliminar todas substâncias reagentes.  
Reboco Novo.  Aguardar a cura e secagem (30 Dias no mínimo). 
Superfície com Tintas Sintéticas Remover toda camada sintética. Proceder ao preparo para 

pintura.  
Superfície com remendos Aplicar Arcádia Neutro-Sil para neutralizar diferentes 

alcalinidades  
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 FICHA TÉCNICA ARCÁDIA FUNDO - SIL

DESCRIÇÃO, COMPOSIÇÃO E USO. Selador a base de silicato minerais inertes. Uso Externo e Interno em alvenaria e concreto. 
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT  NBR 13.245  02/1995).
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, SEM poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, tintas acrílicas ou pva 
massa acrílica ou corrida (PVA), resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias de cura. Pequenas irregularidade e 
porosidade devem ser corrigidas com MASSA-SIL. No caso de puverulencia ou esfarinhamento da superfície utilizar o produto FIXA-
SIL. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo. Para outros tipos de utilização ou maiores informações, consulte o 
DEPARTAMENTO TÉCNICO DA IBRATIN (DETEC).

VALIDADE DO PRODUTO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO: Barricas com 8,4 kilos: 06 meses. Galões plásticos de 3,6 litros: 
06 meses, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos 
armazenar sobre pallets.
INSTRUÇÕES DE USO, DILUIÇÕES E CONSUMO.
Observação preliminar: Confira na etiqueta se o material e a cor correspondem ao seu pedido e leia as instruções relativas ao 
produto contido na embalagem.  O consumo e diluições devem ser considerados como referenciais. Recomenda-se teste prático 
antes do uso para determinar o nº de demãos (consumo) a diluição e, conseqüentemente, o acabamento.
Aplicaçã: Misturar os dois componentes da TINTA SELADORA adicionando o silicato, apresentado em galões de 3,6 litros, sobre a 
pasta, apresentada em barricas de 8,4 kilos de pasta. Mexer a tinta até obter uma homogeneização. Diluir conforme instruções 
abaixo e aplicar, com rolo de lã ou pincel as demãos necessárias para cobris as trincas respeitando o tempo de 24 horas entre as 

    demãos. Diluição com água potável:
  Diluição: A mistura procedente obtida acrescentar: 10% de água sobre volume. CONSUMO MÉDIO: DE 0,650 m / m≤ EVENTUAL 
DEMÃO 0,350 ml / m≤ .
--Observação: Reboco GROSSO em demasia (areia grossa) e/ ou com TONALIDADES DIFERENTES, recomendamos a remoção 
por lixamento ou espátula dos grãos de areia para a aplicação do NEUTRO-SIL, para neutralização das paredes com diferentes 
alcalinidades.   
RECOMENDAÇÕES
Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco seco e 
ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada 
ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara 
protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque 
vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto
ADVERTÊNCIA
Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15º C, umidade superior a 90% e com sol incidindo 
diretamente sobre a área que esta sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. A superfície 
pintada só poderá ser lavada  30 dias após a aplicação, evitar retoques isolados após a secagem da tinta. NUNCA INTERROMPA A 
APLICAÇÃO NO MEIO DA SUPERFÍCIE.
QUALIDADE
Este produto foi aprovado nos testes de controle de qualidade do fabricante, tendo suas características preservadas desde que 
corretamente conservado e utilizado. O perfeito desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície 
(inclusive absorção desta e acabamento escolhido) onde será aplicado e de outros fatores como umidade relativa do ar, temperatura 
e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador.
REFERÊNCIA
A IBRATIN fabrica produtos específicos e personalizados, com característica indicada pelo último numero de código conforme 
informações técnicas fornecidas no ato do pedido.
OBSERVAÇÃO
1º) Verifique com atenção o produto contido na embalagem. Em caso de dúvida consulte nosso Departamento Técnico.
2º) Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a área a ser 
aplicada para evitar possíveis variações de tonalidade em complemento (s) de obra.
3º) Cores especiais estão sujeitas aprovação por parte do cliente e apropriação de custo. A mesma cor em outras tintas e 
revestimentos, poderá apresentar uma diferente tonalidade devida da refração da luz que varia de produto para produto e também 
com as variações de desenho (acabamento no caso de revestimento texturados). 
4º) Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre teste prático, antes de começar o serviço.
5º) RECLAMAÇÕES:  Observadas as instruções contidas nas embalagens, o prazo para reclamação sobre problemas no produto 
são de 48 horas, contadas do recebimento da mercadoria ou, no caso de ter-se iniciada a aplicação, até o limite de 5% (cinco por 
cento)  do produto comprado, desde que não seja ultrapassada sua validade constante na embalagem. 
6º) Por ser tratar de uma pintura AFRESCO ou seja, a base da camada da tinta é obtida pela transformação do carbonato de cálcio 
em silicato de cálcio (vide características técnicas desta linha), é possível aparecerem diferenças de tonalidades em
 uma mesma superfície (manchas).
7º) A linha ARCADIA, por ser fortemente alcalina, exige a proteção dos olhos e braços durante a aplicação.

TIPO DE SUPERFÍCIE TRATAMENTO 
Reboco Fraco/ Baixa coesão/ Partículas soltas. ARCÁDIA FIXA –SIL.  
Imperfeições, pequenos reparos. 
 

Corrigir com Massa-sil massa para pequenas imperfeições 
exterior / interior. Superfície muito profunda corrigir com 
argamassa. 

Superfícies Caiadas Raspar e/ ou escovar a superfície o máximo possível. Lavar com 
água em abundância.  

Manchas de Gorduras ou Graxas Eliminar com uma solução de água e detergente, enxaguar e 
aguardar a secagem. 

Partes Mofadas Utilizar IBRATIN SANITIZANTE H.A.S. Proceder ao preparo para 
pintura. 

Superfície com substancia reagentes Eliminar todas substâncias reagentes.  
Reboco Novo.  Aguardar a cura e secagem (30 Dias no mínimo). 
Superfície com Tintas Sintéticas Remover toda camada sintética. Proceder ao preparo para 

pintura.  
Superfície com remendos Aplicar Arcádia Neutro-Sil para neutralizar diferentes 

alcalinidades  

Texturas e Tintas
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FICHA TÉCNICA ARCÁDIA NEUTRO - SIL

DESCRIÇÃO, COMPOSIÇÃO E USO. Mistura de Fluatos. Uso Externo e Interno em alvenaria e concreto. 
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT  NBR 13.245  02/1995).
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, SEM poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, tintas acrílicas 
ou pva massa acrílica ou corrida (PVA), resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias de cura. Pequenas 
irregularidade e porosidade devem ser corrigidas com MASSA-SIL. No caso de puverulencia ou esfarinhamento da superfície 
utilizar o produto FIXA-SIL. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo. Para outros tipos de utilização ou 
maiores informações, consulte o DEPARTAMENTO TÉCNICO DA IBRATIN (DETEC).

VALIDADE DO PRODUTO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO: Barricas com 8,4 kilos: 06 meses. Galões plásticos de 3,6 litros: 
06 meses, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos 
armazenar sobre pallets.
INSTRUÇÕES DE USO, DILUIÇÕES E CONSUMO.
Observação preliminar: Confira na etiqueta se o material e a cor correspondem ao seu pedido e leia as instruções relativas ao 
produto contido na embalagem.  O consumo e diluições devem ser considerados como referenciais. Recomenda-se teste 
prático antes do uso para determinar o nº de demãos (consumo) a diluição e, conseqüentemente, o acabamento.
Aplicação: Mexer a tinta até obter uma homogeneização. Diluir conforme instruções abaixo e aplicar uma demão com rolo de 
lã, após uma hora, lavar com água limpa toda superfície. Esperar no mínimo 48 horas de secagem para prosseguir com a 
pintura. 
    Diluição: Diluir 100 % com água limpa. CONSUMO MÉDIO: DE  0,150 gr / m≤ .
--Observação: Reboco GROSSO em demasia (areia grossa) e/ ou com TONALIDADES DIFERENTES, recomendamos a 
remoção por lixamento ou espátula dos grãos de areia para a aplicação do NEUTRO-SIL, para neutralização das paredes com 
diferentes alcalinidades.   
RECOMENDAÇÕES
Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco seco e 
ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, 
reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, 
utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se 
ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto
ADVERTÊNCIA
Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15º C, umidade superior a 90% e com sol incidindo 
diretamente sobre a área que esta sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. A 
superfície pintada só poderá ser lavada  30 dias após a aplicação, evitar retoques isolados após a secagem da tinta. NUNCA 
INTERROMPA A APLICAÇÃO NO MEIO DA SUPERFÍCIE.
QUALIDADE
Este produto foi aprovado nos testes de controle de qualidade do fabricante, tendo suas características preservadas desde que 
corretamente conservado e utilizado. O perfeito desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície 
(inclusive absorção desta e acabamento escolhido) onde será aplicado e de outros fatores como umidade relativa do ar, 
temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador.
REFERÊNCIA
A IBRATIN fabrica produtos específicos e personalizados, com característica indicada pelo último numero de código conforme 
informações técnicas fornecidas no ato do pedido.
OBSERVAÇÃO
1º) Verifique com atenção o produto contido na embalagem. Em caso de dúvida consulte nosso Departamento Técnico.
3º) Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a área a ser 
aplicada para evitar possíveis variações de tonalidade em complemento (s) de obra.
4º) Cores especiais estão sujeitas aprovação por parte do cliente e apropriação de custo. A mesma cor em outras tintas e 
revestimentos, poderá apresentar uma diferente tonalidade devida da refração da luz que varia de produto para produto e 
também com as variações de desenho (acabamento no caso de revestimento texturados). 
5º) Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre teste prático, antes de começar o serviço.
6º) RECLAMAÇÕES:  Observadas as instruções contidas nas embalagens, o prazo para reclamação sobre problemas no 
produto são de 48 horas, contadas do recebimento da mercadoria ou, no caso de ter-se iniciada a aplicação, até o limite de 5% 
(cinco por cento)  do produto comprado, desde que não seja ultrapassada sua validade constante na embalagem. 
7º) Por ser tratar de uma pintura AFRESCO ou seja, a base da camada da tinta é obtida pela transformação do carbonato de 
cálcio em silicato de cálcio (vide características técnicas desta linha), é possível aparecerem diferenças de tonalidades em uma 
mesma superfície (manchas).
8º) A linha ARCADIA, por ser fortemente alcalina, exige a proteção dos olhos e braços durante a aplicação.

TIPO DE SUPERFÍCIE TRATAMENTO 
Reboco Fraco/ Baixa coesão/ Partículas soltas. ARCÁDIA FIXA –SIL.  
Imperfeições, pequenos reparos. 
 

Corrigir com Massa-sil massa para pequenas imperfeições 
exterior / interior. Superfície muito profunda corrigir com 
argamassa. 

Superfícies Caiadas Raspar e/ ou escovar a superfície o máximo possível. Lavar com 
água em abundância.  

Manchas de Gorduras ou Graxas Eliminar com uma solução de água e detergente, enxaguar e 
aguardar a secagem. 

Partes Mofadas Utilizar IBRATIN SANITIZANTE H.A.S. Proceder ao preparo para 
pintura. 

Superfície com substancia reagentes Eliminar todas substâncias reagentes.  
Reboco Novo.  Aguardar a cura e secagem (30 Dias no mínimo). 
Superfície com Tintas Sintéticas Remover toda camada sintética. Proceder ao preparo para 

pintura.  
Superfície com remendos Aplicar Arcádia Neutro-Sil para neutralizar diferentes 

alcalinidades  

Texturas e Tintas
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FICHA TÉCNICA ARCÁDIA FIXA - SIL

DESCRIÇÃO, COMPOSIÇÃO E USO. Selador a base de silicato. Uso Externo e Interno em alvenaria e concreto. 
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT  NBR 13.245  02/1995).
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, SEM poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, tintas acrílicas ou pva 
massa acrílica ou corrida (PVA), resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias de cura. Pequenas irregularidade e 
porosidade devem ser corrigidas com MASSA-SIL. No caso de puverulencia ou esfarinhamento da superfície utilizar o produto FIXA-
SIL. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo. Para outros tipos de utilização ou maiores informações, consulte o 
DEPARTAMENTO TÉCNICO DA IBRATIN (DETEC).

VALIDADE DO PRODUTO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO: Barricas com 8,4 kilos: 06 meses. Galões plásticos de 3,6 litros: 
06 meses, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos 
armazenar sobre pallets.
INSTRUÇÕES DE USO, DILUIÇÕES E CONSUMO.
Observação preliminar: Confira na etiqueta se o material e a cor correspondem ao seu pedido e leia as instruções relativas ao 
produto contido na embalagem.  O consumo e diluições devem ser considerados como referenciais. Recomenda-se teste prático 
antes do uso para determinar o nº de demãos (consumo) a diluição e, conseqüentemente, o acabamento.
Aplicação: Mexer a tinta até obter uma homogeneização. Diluir conforme instruções abaixo e aplicar uma demão com rolo de lã, após 
uma hora, lavar com água limpa toda superfície. Esperar no mínimo 48 horas de secagem para prosseguir com a pintura. 
    Diluição: Diluir 100 % com água limpa. CONSUMO MÉDIO: DE  0,150 gr / m≤ .
--Observação: Reboco GROSSO em demasia (areia grossa) e/ ou com TONALIDADES DIFERENTES, recomendamos a remoção 
por lixamento ou espátula dos grãos de areia para a aplicação do NEUTRO-SIL, para neutralização das paredes com diferentes 
alcalinidades.   
RECOMENDAÇÕES
Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco seco e 
ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou 
perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara 
protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque 
vômito Procure auxílio médico informando a composição do produto.
ADVERTÊNCIA
Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15º C, umidade superior a 90% e com sol incidindo 
diretamente sobre a área que esta sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. A superfície 
pintada só poderá ser lavada 30 dias após a aplicação, evitar retoques isolados após a secagem da tinta. NUNCA INTERROMPA A 
APLICAÇÃO NO MEIO DA SUPERFÍCIE.
QUALIDADE
Este produto foi aprovado nos testes de controle de qualidade do fabricante, tendo suas características preservadas desde que 
corretamente conservado e utilizado. O perfeito desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície 
(inclusive absorção desta e acabamento escolhido) onde será aplicado e de outros fatores como umidade relativa do ar, temperatura e 
condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador.
REFERÊNCIA
A IBRATIN fabrica produtos específicos e personalizados, com característica indicada pelo último numero de código conforme 
informações técnicas fornecidas no ato do pedido.
OBSERVAÇÃO
1º) Verifique com atenção o produto contido na embalagem. Caso de dúvida consulte nosso Departamento Técnico.
3º) Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a área a ser aplicada 
para evitar possíveis variações de tonalidade em complemento (s) de obra.
4º) Cores especiais estão sujeitas aprovação por parte do cliente e apropriação de custo. A mesma cor em outras tintas e 
revestimentos, poderá apresentar uma diferente tonalidade devida da refração da luz que varia de produto para produto e também 
com as variações de desenho (acabamento no caso de revestimento texturados). 
5º) Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre teste prático, antes de começar o serviço.
6º) RECLAMAÇÕES:  Observadas as instruções contidas nas embalagens, o prazo para reclamação sobre problemas no produto 
são de 48 horas, contadas do recebimento da mercadoria ou, no caso de ter-se iniciada a aplicação, até o limite de 5% (cinco por cento)  
do produto comprado, desde que não seja ultrapassada sua validade constante na embalagem. 
7º) Por ser tratar de uma pintura AFRESCO ou seja, a base da camada da tinta é obtida pela transformação do carbonato de cálcio em 
silicato de cálcio (vide características técnicas desta linha), é possível aparecerem diferenças de tonalidades em uma mesma 
superfície (manchas).
8º) A linha ARCADIA, por ser fortemente alcalina, exige a proteção dos olhos e braços durante a aplicação.

TIPO DE SUPERFÍCIE TRATAMENTO 
Reboco Fraco/ Baixa coesão/ Partículas soltas. ARCÁDIA FIXA –SIL.  
Imperfeições, pequenos reparos. 
 

Corrigir com Massa-sil massa para pequenas imperfeições 
exterior / interior. Superfície muito profunda corrigir com 
argamassa. 

Superfícies Caiadas Raspar e/ ou escovar a superfície o máximo possível. Lavar com 
água em abundância.  

Manchas de Gorduras ou Graxas Eliminar com uma solução de água e detergente, enxaguar e 
aguardar a secagem. 

Partes Mofadas Utilizar IBRATIN SANITIZANTE H.A.S. Proceder ao preparo para 
pintura. 

Superfície com substancia reagentes Eliminar todas substâncias reagentes.  
Reboco Novo.  Aguardar a cura e secagem (30 Dias no mínimo). 
Superfície com Tintas Sintéticas Remover toda camada sintética. Proceder ao preparo para 

pintura.  
Superfície com remendos Aplicar Arcádia Neutro-Sil para neutralizar diferentes 

alcalinidades  

Texturas e Tintas
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FICHA TÉCNICA ARCÁDIA TINTA

DESCRIÇÃO, COMPOSIÇÃO E USO. Tinta à base de SILICATO SOLÚVEL, minerais inertes, pigmentos isentos 
de metais pesados. Uso externo e interno em alvenaria e concreto. 
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT  NBR 13.245  02/1995).
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, SEM poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, tintas 
acrílicas ou pva massa acrílica ou corrida (PVA), resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias de 
cura. Pequenas irregularidade e porosidade devem ser corrigidas com MASSA-SIL. No caso de puverulencia ou 
esfarinhamento da superfície utilizar o produto FIXA-SIL. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo. Para 
outros tipos de utilização ou maiores informações, consulte o DEPARTAMENTO TÉCNICO DA IBRATIN (DETEC).

VALIDADE DO PRODUTO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO: Barricas com 8,4 kilos: 06 meses. Galões 
plásticos de 3,6 litros: 06 meses, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e 
não violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets.
INSTRUÇÕES DE USO, DILUIÇÕES E CONSUMO.
Observação preliminar: Confira na etiqueta se o material e a cor correspondem ao seu pedido e leia as instruções 
relativas ao produto contido na embalagem.  O consumo e diluições devem ser considerados como referenciais. 
Recomenda-se teste prático antes do uso para determinar o nº de demãos (consumo) a diluição e, 
conseqüentemente, o acabamento.
Aplicação: Misturar os dois componentes da tinta ARCADIA AFRESCO versando o ARCADIA SIL (silicato) 
obtendo-se a tinta ARCADIA TINTA. Misturar a tinta até obter uma completa homogeneização. Diluir conforme 
instruções abaixo e aplicar, com rolo de lã em 2 ou 3 demãos respeitando o tempo de 24 horas entre as demãos. 
Evitar  respingar o produto sobre a parede pois as manchas serão reproduzidas no acabamento final. Em casos 
particulares ou cor utilizada, pode ser necessária a quarta demão. 
EFEITO ENVELHECIDO:
Para obter o efeito “envelhecido” preparar a seguinte mistura: 1 parte de ARCADIA AFRESCO sem diluição, 1 parte 
de FIXA-SIL sem diluição, 2 partes de água. após 12 horas da secagem da ultima demão aplicar a mistura indicada 
com uma esponja natural ou um saco de junta, imprimindo movimentos conforme efeito desejado. Terminada esta 
operação, verificar a resistência a abrasão. Quando não for suficiente, aplicar mais de uma demão de FIXA-SIL, 
diluído 1 por 1 em água.  
ATENÇÃO: Após a mistura dos dois componentes, aplicar no máximo em 3 horas! Misturar somente o 
necessário para uso dentro deste limite.
    Diluição: Após a mistura dos dois componentes: na primeira demão: de 10 a 20 % de água sobre volume. Demais 
demãos: 10 % de água sobre volume.
  CONSUMO MÉDIO: DE 0,450 ml / m≤ DOS DOIS COMPONENTES.
Observação: Reboco GROSSO em demasia (areia grossa) e/ou com TONALIDADES DIFERENTES, 
recomendamos a remoção por lixamento ou espátula dos grãos de areia para a aplicação do produto. Aplicar uma 
demão de ARCADIA NEUTRO-SIL.   
RECOMENDAÇÕES
Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, 
fresco seco e ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não 
deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. 
Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança.Em caso de contato com a 
pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito.Procure auxílio médico 
informando a composição do produto
ADVERTÊNCIA
Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15º C, umidade superior a 90% e com 
sol incidindo diretamente sobre a área que esta sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem 
provocar manchas. A superfície pintada só poderá ser lavada  30 dias após a aplicação, evitar retoques isolados 
após a secagem da tinta. NUNCA INTERROMPA A APLICAÇÃO NO MEIO DA SUPERFÍCIE.

TIPO DE SUPERFÍCIE TRATAMENTO 
Reboco Fraco/ Baixa coesão/ Partículas soltas. ARCÁDIA FIXA –SIL.  
Imperfeições, pequenos reparos. 
 

Corrigir com Massa-sil massa para pequenas imperfeições 
exterior / interior. Superfície muito profunda corrigir com 
argamassa. 

Superfícies Caiadas Raspar e/ ou escovar a superfície o máximo possível. Lavar com 
água em abundância.  

Manchas de Gorduras ou Graxas Eliminar com uma solução de água e detergente, enxaguar e 
aguardar a secagem. 

Partes Mofadas Utilizar IBRATIN SANITIZANTE H.A.S. Proceder ao preparo para 
pintura. 

Superfície com substancia reagentes Eliminar todas substâncias reagentes.  
Reboco Novo.  Aguardar a cura e secagem (30 Dias no mínimo). 
Superfície com Tintas Sintéticas Remover toda camada sintética. Proceder ao preparo para 

pintura.  
Superfície com remendos Aplicar Arcádia Neutro-Sil para neutralizar diferentes 

alcalinidades  

Texturas e Tintas
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FICHA TÉCNICA ARCÁDIA TINTA

QUALIDADE
Este produto foi aprovado nos testes de controle de qualidade do fabricante, tendo suas características preservadas 
desde que corretamente conservado e utilizado. O perfeito desempenho do produto depende das condições de 
preparação da superfície (inclusive absorção desta e acabamento escolhido) onde será aplicado e de outros fatores 
como umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do 
aplicador.

REFERÊNCIA
A IBRATIN fabrica produtos específicos e personalizados, com característica indicada pelo último numero de código 
conforme informações técnicas fornecidas no ato do pedido.

OBSERVAÇÃO
1º) Verifique com atenção o produto contido na embalagem. Confira sempre se a cor real correspondente à escolhida 
no catálogo que, por razões técnicas, tem caráter meramente referencial. Em caso de dúvida consulte nosso 
Departamento Técnico.
2º) As cores do nosso catálogo com asterisco, são sujeitas a rápido desbotamento (possivelmente desuniforme) por 
serem utilizados necessariamente Pigmentos Orgânicos. EVITAR AS CORES ORGÂNICAS OU MUITO FORTES 
PORQUE ESTAS DESBOTARÃO E/ OU APARECERÃO MANCHAS INDESEJAVEIS TÃO LOGO SEQUE O 
PRODUTO.
3º) Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a 
área a ser aplicada para evitar possíveis variações de tonalidade em complemento (s) de obra.
4º) Cores especiais estão sujeitas aprovação por parte do cliente e apropriação de custo. A mesma cor em outras tintas 
e revestimentos, poderá apresentar uma diferente tonalidade devida da refração da luz que varia de produto para 
produto e também com as variações de desenho (acabamento no caso de revestimento texturados). 
5º) Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre teste prático, antes de começar o serviço.
6º) RECLAMAÇÕES:  Observadas as instruções contidas nas embalagens, o prazo para reclamação sobre problemas 
no produto são de 48 horas, contadas do recebimento da mercadoria ou, no caso de ter-se iniciada a aplicação, até o 
limite de 5% (cinco por cento)  do produto comprado, desde que não seja ultrapassada sua validade constante na 
embalagem. 
7º) Por ser tratar de uma pintura AFRESCO ou seja, a base da camada da tinta é obtida pela transformação do 
carbonato de cálcio em silicato de cálcio (vide características técnicas desta linha), é possível aparecerem diferenças 
de tonalidades em uma mesma superfície (manchas).
8º) A linha ARCADIA, por ser fortemente alcalina, exige a proteção dos olhos e braços durante a aplicação.

Texturas e Tintas
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FICHA TÉCNICA ARCÁDIA SIL

DESCRIÇÃO, COMPOSIÇÃO E USO. SILICATO SOLÚVEL utilizado como SEGUNDO componente para os produtos 
ARCÁDIA afresco e ARCÁDIA FUNDO sil. 

VALIDADE DO PRODUTO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO: Galões plásticos de 3,6 litros: 06 meses, quando 
não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos 
armazenar sobre pallets.

INSTRUÇÕES DE USO, DILUIÇÕES E CONSUMO.
Observação preliminar: Confira na etiqueta se o material e a cor correspondem ao seu pedido e leia as instruções 
relativas ao produto contido na embalagem.  Aplicação: Para ser usado com segundo componente da linha ARCÁDIA 
afresco e ARCÁDIA FUNDO sil. 
ATENÇÃO: Após a mistura dos dois componentes, aplicar no máximo em 3 horas! Misturar somente o necessário 
para uso dentro deste limite.

RECOMENDAÇÕES
Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, 
fresco seco e ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve 
ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado e mascará protetora e óculos de segurança 
durante o manuseamento. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não 
provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto

QUALIDADE
Este produto foi aprovado nos testes de controle de qualidade do fabricante, tendo suas características preservadas 
desde que corretamente conservado e utilizado. 

REFERÊNCIA
A IBRATIN fabrica produtos específicos e personalizados, com característica indicada pelo último numero de código 
conforme informações técnicas fornecidas no ato do pedido.

OBSERVAÇÃO
1º) Verifique com atenção o produto contido na embalagem. Em caso de dúvida consulte nosso Departamento Técnico.
2º) RECLAMAÇÕES:  Observadas as instruções contidas nas embalagens, o prazo para reclamação sobre problemas 
no produto são de 48 horas, contadas do recebimento da mercadoria ou, no caso de ter-se iniciada a aplicação, até o 
limite de 5% (cinco por cento)  do produto comprado, desde que não seja ultrapassada sua validade constante na 
embalagem. 
3º) A linha ARCADIA, por ser fortemente alcalina, exige a proteção dos olhos e braços durante a aplicação.
4º) SEGURANÇA: Sua manipulação segura se dá quando os operadores usam roupas de proteção, luvas, avental de 
pvc, mascara protetora, óculos contra respingos e botas impermeáveis. No caso de uso interno, manter a ventilação 
constante do local.

                                                                                                                                                                                                                                 
Revisão: Junho/06 

TIPO DE SUPERFÍCIE TRATAMENTO 
Reboco Fraco/ Baixa coesão/ Partículas soltas. ARCÁDIA FIXA –SIL.  
Imperfeições, pequenos reparos. 
 

Corrigir com Massa-sil massa para pequenas imperfeições 
exterior / interior. Superfície muito profunda corrigir com 
argamassa. 

Superfícies Caiadas Raspar e/ ou escovar a superfície o máximo possível. Lavar com 
água em abundância.  

Manchas de Gorduras ou Graxas Eliminar com uma solução de água e detergente, enxaguar e 
aguardar a secagem. 

Partes Mofadas Utilizar IBRATIN SANITIZANTE H.A.S. Proceder ao preparo para 
pintura. 

Superfície com substancia reagentes Eliminar todas substâncias reagentes.  
Reboco Novo.  Aguardar a cura e secagem (30 Dias no mínimo). 
Superfície com Tintas Sintéticas Remover toda camada sintética. Proceder ao preparo para 

pintura.  
Superfície com remendos Aplicar Arcádia Neutro-Sil para neutralizar diferentes 

alcalinidades  

Texturas e Tintas
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FICHA TÉCNICA HIDRO-MIN

DESCRIÇÃO, COMPOSIÇÃO E USO. SILICATO SOLÚVEL utilizado como SEGUNDO componente para os produtos 
ARCÁDIA afresco e ARCÁDIA FUNDO sil. 

VALIDADE DO PRODUTO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO: Galões plásticos de 3,6 litros: 06 meses, quando 
não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos 
armazenar sobre pallets.

INSTRUÇÕES DE USO, DILUIÇÕES E CONSUMO.
Observação preliminar: Confira na etiqueta se o material e a cor correspondem ao seu pedido e leia as instruções 
relativas ao produto contido na embalagem.  Aplicação: Para ser usado com segundo componente da linha ARCÁDIA 
afresco e ARCÁDIA FUNDO sil. 
ATENÇÃO: Após a mistura dos dois componentes, aplicar no máximo em 3 horas! Misturar somente o necessário 
para uso dentro deste limite.

RECOMENDAÇÕES
Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, 
fresco seco e ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve 
ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado e mascará protetora e óculos de segurança 
durante o manuseamento. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não 
provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto

QUALIDADE
Este produto foi aprovado nos testes de controle de qualidade do fabricante, tendo suas características preservadas 
desde que corretamente conservado e utilizado. 

REFERÊNCIA
A IBRATIN fabrica produtos específicos e personalizados, com característica indicada pelo último numero de código 
conforme informações técnicas fornecidas no ato do pedido.

OBSERVAÇÃO
1º) Verifique com atenção o produto contido na embalagem. Em caso de dúvida consulte nosso Departamento Técnico.
2º) RECLAMAÇÕES:  Observadas as instruções contidas nas embalagens, o prazo para reclamação sobre problemas 
no produto são de 48 horas, contadas do recebimento da mercadoria ou, no caso de ter-se iniciada a aplicação, até o 
limite de 5% (cinco por cento)  do produto comprado, desde que não seja ultrapassada sua validade constante na 
embalagem. 
3º) A linha ARCADIA, por ser fortemente alcalina, exige a proteção dos olhos e braços durante a aplicação.
4º) SEGURANÇA: Sua manipulação segura se dá quando os operadores usam roupas de proteção, luvas, avental de 
pvc, mascara protetora, óculos contra respingos e botas impermeáveis. No caso de uso interno, manter a ventilação 
constante do local.

                                                                                                                                                                                                                                 
Revisão: Junho/06 

TIPO DE SUPERFÍCIE TRATAMENTO 
Reboco Fraco/ Baixa coesão/ Partículas soltas. ARCÁDIA FIXA –SIL.  
Imperfeições, pequenos reparos. 
 

Corrigir com Massa-sil massa para pequenas imperfeições 
exterior / interior. Superfície muito profunda corrigir com 
argamassa. 

Superfícies Caiadas Raspar e/ ou escovar a superfície o máximo possível. Lavar com 
água em abundância.  

Manchas de Gorduras ou Graxas Eliminar com uma solução de água e detergente, enxaguar e 
aguardar a secagem. 

Partes Mofadas Utilizar IBRATIN SANITIZANTE H.A.S. Proceder ao preparo para 
pintura. 

Superfície com substancia reagentes Eliminar todas substâncias reagentes.  
Reboco Novo.  Aguardar a cura e secagem (30 Dias no mínimo). 
Superfície com Tintas Sintéticas Remover toda camada sintética. Proceder ao preparo para 

pintura.  
Superfície com remendos Aplicar Arcádia Neutro-Sil para neutralizar diferentes 

alcalinidades  
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