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DEFINIÇÃO  
TELHAFRIA é um revestimento térmico para telhados indicado para manter agradável a 
temperatura interna do imóvel.  
TELHAFRIA é ecológico, combate o aquecimento global e ainda gera economia de 
energia.  
O alto poder de reflexão dos raios solares combinado com a propriedade isolante das 
microesferas térmicas confere ao material excelente isolação, refletindo 90% o calor do 
sol.  
 
APLICAÇÕES  
Indicado em telhados dos tipos:  
Fibrocimento  
Galvanizadas  
Cerâmicas  
Cimento e Concreto tipo "canaletão"  
Silos de Armazenagem  
 
VANTAGENS  
Agradável ambiente interno  
Ecológico – Combate o aquecimento global  
Economia de energia  
Reflete 90% o calor do sol  
Microesferas térmicas  
 
PREPARO DA SUPERFÍCIE  
A superfície a ser tratada deve estar limpa, isenta de partículas soltas, graxa, óleo, 
ferrugem, fungos e restos  
de pintura e totalmente seca.  
Em superfícies metálicas, eventuais pontos de oxidação devem ser tratados 
adequadamente. IAestimento térmico para telhados  
 
PREPARO DO PRODUTO  
1. Mexa antes de usar.  
2. Dilua a primeira demão com até 20% de água limpa.  
3. Aplique de duas a três demãos.  
4. O intervalo entre demãos deve ser de 3 a 6 horas, dependendo da temperatura local.  
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PRECAUÇÕES DE USO  
A perfeita cobertura da superfície pelo TELHAFRIA é o que irá garantir seu total 
desempenho.  
Evite aplicar o produto com a superfície quente.  
 
RENDIMENTO  

SUPERFÍCIES LISAS SUPERFÍCIES POROSAS 

nº de demãos: 3 nº de demãos: 3 

450g/m² 600g/m² 

1 lata = 40m² 1 lata = 30m² 

 
FERRAMENTAS  
Pincel ou trincha de nylon  

Rolo de lã  
Airless  
 

CARACTERÍSTICAS  
COR  
Líquido viscoso branco.  
DENSIDADE  
1,22 g/cm³  
COMPOSIÇÃO BÁSICA  
Polímeros acrílicos, microesfera térmica, cargas minerais, pigmentos e antifungos.  
 
ARMAZENAGEM  
Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais. ELHAFRIA  
Revestimento térmico para telhados  
 
EMBALAGEM  
18 kg  
 
SEGURANÇA  
Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.  
 
VALIDADE  
24 meses sem violação da embalagem. 

ATENÇÃO. Pode provocar reações alérgicas na pele. Evite inalar as poeiras/ 
fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. A roupa de trabalho contaminada 
não pode sair do local de trabalho. Use luvas de proteção/ roupa de proteção 

ocular/ proteção facial. SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar com sabonete e 
água abundantes. Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. Retire 
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toda roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. Descarte o conteúdo em 
aterros industriais ou incineração.  

TRANSPORTE: Produto não classificado como perigoso para o transporte. 

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico 
perigoso pode ser solicitada pelo e-mail suporte@mactra.com.br 
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