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Textura Elastomérica 

Boletim Técnico 

Técnico 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: Textura Elastomérica Decorlit 

Embalagem: 30 kg. 

Empresa: Decorlit Produtos de Concreto Ltda 

Endereço: Rua Francisco Leme da Silva, 900 – Distrito Industrial Paulo Kinock 

Cidade: Leme/SP    CEP: 13612-380 

Fone/Fax: (19) 3554-9060   E-mail: comercial@decorlit.com.br   

 

Descrição do Produto 

A Textura Elastomérica DECORLIT é um revestimento de cobertura texturizados que proporciona excelente 

acabamento, alto desempenho e cobrimento de possíveis imperfeições, além de proporcionar acabamento flexível 

com propriedades hidrorrepelentes.  

Utilização 

 Acabamento em Paredes de Steel Frame e Wood Frame 

 Parede de alvenaria em geral  

Sempre consulte o departamento técnico no projeto e antes da execução e seus itens complementares. 

 

Composição 

 

Resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílicos modificados, pigmentos isentos de materiais 

pesados, cargas minerais inertes, fungicidas e bactericidas. 

 

 

 

 

 

 

Preparação da Superfície – ABNT 13.245 – 06/2011 

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos 

orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias de cura e traço conforme normas ABNT. As partes soltas ou 

mal aderidas devem ser removidas e/ ou escovadas. Trincas profundas ou capilares, irregularidade e porosidade, 

como as do concreto aparente, devem ser corrigidas. Manchas de gordura devem ser removidas com água e 

detergentes. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, para aplicação 

de SANITIZANTE. Isolar produtos químicos sujeitos a reação tipo desmoldantes, com selador PREPARADOR. (Ver 

ficha técnica) à base de água, conforme o caso. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo. Para 

outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico. 

ARMAZENAMENTO 

Condições de Armazenamento / Validade 

12 meses a partir da data de produção se estocado apropriadamente, nas embalagens originais e intactas, em 

temperaturas entre +5ºC e +35ºC. Protegido da luz direta do solo. 
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Proteção Individual 

Usar óculos de proteção, luvas de borracha e máscara. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em 

abundância e procurar ajuda médica. Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar ajuda médica 

imediatamente. Manter fora do alcance de crianças e animais. 

UTILIZAÇÃO 

Preparo da Superfície  

O substrato deverá apresentar-se limpo, seco, sem partes soltas ou desagregadas, ausência total de nata de 

cimento, óleos, desmoldantes, etc. Recomenda-se lavar a superfície com escova de aço e água ou hidro jato e 

aguardar sua secagem completa.  

Preparo do Produto 

Pronto para uso. Evite aplicar o produto sob a luz direta do sol e/ou vento forte. Não adicione água ao produto. 

Aplicação do Produto 

A Textura Elastomérica DECORLIT é para efeitos decorativos e pode ser projetado, rolado, riscado ou aplicado 

com desempenadeira. 

Limpeza das Ferramentas 

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso. Material 
endurecido só será removido mecanicamente. 
 

Recomendações 
 
Deve ser aplicado em espessura constante, com espessura mínima e respeitando os prazos de cura. Excessos 
de material em cantos, depressão e irregularidade podem causar fissuras no produto e falhas. 
Não aplicar sob sol intenso na superfície. 
Cores intensas, fortes ou vivas não são recomendadas em áreas externas, pois pode ocorrer manchamento e/ou 
desbotamento devido a intempéries, fatores ligados à aplicação ou ainda exposição à raios ultra-violeta. 
Pode haver variação de tonalidade de lote para lote. Por isso, recomenda-se que seja feita a compra total por pano 
de fachada 

 

Dados Técnicos 

Descrição Especificação 

Embalagens Balde: 30 kg 

Acabamento Pastoso 

Aderência ao concreto 0,30 Mpa – 21 dias 

Secagem entre demãos 4 horas ao toque, 18 horas (final) 

Cura 7 dias 

Temperatura de serviço Min 10ºC – Máx 50ºC 

Vida útil de mistura (Pot Life) 30 min (25ºC / 50º UR) 

 
Modo de Aplicação 

Textura projetada de fácil aplicação, elevada produtividade e excelente poder de cobertura. Permite acabamento 
raspado, flocado e travertino ou rolado com rolo de textura tipo “cabelo de anjo” em áreas internas e externas 
sobre sistemas que necessitam de flexibilidade, tais como placas Cimentícias no sistema steel e wood frame. 
Consulte sempre o departamento Técnico antes de iniciar ou especificar os materiais. 
Aplicação mecanizada com compressor de ar, proporcionando ganho em produtividade. 
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 Cores 

 

Consumo 

Depende da rugosidade e forma do substrato, assim como do efeito desejado e espessura aplicada. O consumo 

teórico é de 2,5 a 3 kg/m².  

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores e condições 

reais podem variar devido a condições fora de nosso controle. 

Informações de Segurança 

Para maiores informações sobre o manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais 
recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, 
de toxidade e outros dados de segurança pertinentes. 
 


