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Características 
Textura acrílica flexível incorporada com material arenoso. Indicada para uso externo e interno. Sua 
formulação contém antimofo o que permite sua utilização em áreas frias como banheiros, cozinhas e 
lavanderias.  
Selamil Textura Designer Emborrachada apresenta uma boa elasticidade o que proporciona uma 
excelente solução para microfissuras. 
Adere em qualquer superfície como vidros, azulejos, rebocos novos, madeira, drywall, fibrocimentos, 
pvc,  etc. Utilizando as ferramentas  apropriadas e criatividade, a Selamil Textura Designer 
Emborrachada possibilita diversas opções e efeitos. 
 
Aplicação 
A aplicação da Selamil Textura Designer Emborrachada pode ser feita com as seguintes ferramentas: 
 

   

Pistola de projeção Desempenadeira  
plástica e aço 

Espátula 

   

Rolo de lã Rolo tipo carimbo Vassoura de pelo ou piaçava 
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Embalagem 
Barrica de papelão: 25 kg 
 
Rendimento 
Entre 2 a 4 kg por m² (teórico) 
 
 
Instruções de Uso 
A superfície deve estar perfeitamente limpa, isenta de poeira, gorduras e secas, ninhos, cavidades, 
fissuras. Partes soltas devem ser tratadas. Recomenda-se lavar a superfície com jato de água sob alta 
pressão, não dirigindo o jato diretamente ao substrato, para obter melhor aderência. 
 
 
Armazenagem 
Armazenar em local seco e ventilado, manter a embalagem bem fechada. 
Tempo de armazenagem: 24 meses da data de fabricação. 
 
 
Precauções 
Manter o ambiente ventilado durante a aplicação do produto.  Utilizar óculos de proteção, luvas de 
algodão e máscara descartável. Não reutilizar a embalagem para armazenar alimentos e água. 
Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não ingerir, evitar inalação dos 
vapores. Em caso de contato com a pele, lavar com água em abundância e sabão. Em caso de 
ingestão acidental, não provocar vômito. Procurar imediatamente um médico. 
 
 
Observações 
O nosso departamento técnico estará a disposição para qualquer informação e assistência. As 
informações aqui contidas poderão sofrer alterações sem prévio aviso. 
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