
REPINTURA
Linha

Sistemas para manutenção predial preventiva, 
conservação e recuperação do desempenho e 
estética  das fachadas das edificações.

Fácil
manutenção

Alta
durabilidade

HidrorrepelênciaAlto
desempenho

Vantagens

Vida útil
8 anos

Garantia
5 anos*

*Desde que seguida as recomendações da norma de preparação 
ABNT-NBR 13.245 e norma de manutenção NBR 5.674

*Conforme norma de
desempenho NBR15.575

SOLICITE UMA CONSULTORIA COM VISITA TÉCNICA

TELEVENDAS: 0800 11 33 97

/ibratin /ibratin /canalibratin@ibratin

FALECOM@IBRATIN.COM.BR
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linha REPINTURA

PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE OS PRODUTOS,

VEJA AS FICHAS TÉCNICAS NO SITE WWW.IBRATIN.COM.BR.

ALTA PERFORMANCE 
EM CONSERVAÇÃO DE FACHADAS.

SOLUÇÕES COMPLETAS PARA:
Revitalização de fachadas

Recuperação
Limpeza de fungos e mofos

Retrofit
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RENDIMENTO: Verificar com DEPARTAMENTO TÉCNICO, devido às circunstâncias da obra ou 
indicação do tratamento.

APLICAÇÃO: Espalhar o produto FISSATELA ou PERMAFIX CIMENTÍCIO com uma 
desempenadeira de aço isenta de ferrugem, fixando o IBRATRINC em toda 
parede. Aplicar a 2° demão do revestimento em toda a superfície até atingir o 
nivelamento necessário sobre os REVESTIMENTOS TEXTURIZADOS.

Tela de poliéster revestida com PVC. COMPOSIÇÃO:

Tela de poliéster para correção de trincas rasas e descontinuadas. Alta 
resistência mecânica, excelente estabilidade dimensional e resistente aos 
álcalis agressivos presentes em rebocos e argamassas. Largura de 15 cm, sendo 
5 cm das laterais com abertura de 2 mm e os 5 cm do centro fechados.

IBRATRINC

RENDIMENTO: Verificar com DEPARTAMENTO TÉCNICO, devido às circunstâncias da 
obra ou indicação do tratamento.

DILUIÇÃO: Espalhar o produto FISSATELA ou PERMAFIX CIMENTÍCIO com uma 
desempenadeira de aço isenta de ferrugem, fixando o IBRATRINC em 
toda parede. Aplicar a 2° demão do revestimento em toda a superfície 
até atingir o nivelamento necessário e, sobre ela, aplicar texturas da 
linha Oro ou Permalit.

Tela de poliéster revestida com PVC. COMPOSIÇÃO:

Tela de poliéster para fissuras superficiais para uso interno e externo. Alta 
resistência mecânica, excelente estabilidade dimensional e resistente aos 
álcalis agressivos presentes em rebocos e argamassas.

IBRATELA

APLICAÇÃO: Aplicar de duas a três demãos diretamente sobre as trincas ou juntas, sem 
diluição, com espátula ou desempenadeira. Para aplicação do acabamento 
e entre demãos, aguardar secagem de 6 horas.

DILUIÇÃO: Pronto para uso.

Base de emulsão acrílica modificadas, glicóis e aditivos minerais. COMPOSIÇÃO:

Massa de vedação elastomérica para uso em trincas pequenas, fissuras 
estruturaise sistema Steel Frame. Também na opção pigmentada.

VEDANTE

APLICAÇÃO: Homogeneizar o produto e aplicar com rolo de lã, pincel ou trincha. Intervalo 
entre demãos: aguardar mínimo de 6 horas. Secagem ao toque em 4 horas; entre 
demãos, 6 horas; final, 24 horas.

DILUIÇÃO: Até 10% de água sobre volume, adicionando aos poucos para evitar 
grumos. Manter sempre o mesmo percentual (%).

De 70 a 100 m²/18l por demão. Importante realizar teste de consumo 
devido a variação de absorção dos substratos.

RENDIMENTO:

Selador elastomérico que acompanha pequenos movimentos característicos da 
superfície indicado para impermeabilizações de superfícies onde não haja trânsito.

IBRAFLEX

APLICAÇÃO: Misturar a tinta até completa homogeneização. Diluir conforme instruções 
acima e aplicar com rolo de lã. Superfícies não seladas exigem maior diluição 
na primeira demão. Em casos particulares ou cor utilizada pode ser necessária 
a terceira demão ou mais demãos. Secagem: ao toque, 30 minutos; 4 horas 
entre demãos; e 5 horas para cura final.

DILUIÇÃO: De 20 a 30 % de água sobre peso para primeira demão. De 10 a 15 % 
para segunda de mão. Manter sempre o mesmo percentual (%).

0,450 A 0,650 kg por m² para duas demãos. Importante realizar teste 
prático de consumo devido a variação de absorção odos substratos.

RENDIMENTO:

Microrrevestimento decorativo acrílico. Produto de alto padrão, indicado 
especialmente para obras que exijam durabilidade e desempenho. 
Excelente para REPINTURA de texturas em ambientes externos e internos 
em alvenaria, reboco, concreto, massa corrida ou massa acrílica.

PERMACRIYL MICRO

*Dispensa o uso do sanitizante e preparador de parede.
Indicado especialmente para obra que exijam durabilidade e desempenho.

APLICAÇÃO: Misturar a tinta até completa homogeneização. Diluir conforme 
instruções acima e aplicar com rolo de lã. Superfícies não seladas exigem 
maior diluição na primeira demão. Em casos particulares ou cor utilizada, 
pode ser necessária a terceira demão ou mais demãos. Secagem ao toque 
30 minutos; 4 horas entre demãos e 5 horas para cura final. 

DILUIÇÃO: De 20 a 30 % para primeira demão e de 10 a 15 % para segunda 
demão de água sobre o peso. Manter sempre o mesmo percentual (%).

De 100 a 150 m²/balde de 25 kg por demão. Recomenda-se 
no mínimo duas demãos.

RENDIMENTO:

Microrrevestimento decorativo acrílico. Produto de alto padrão indicado 
para repintura em superfícies com microfissuras, com grau de proteção 
elevado contra fungos e algas, podendo apenas lavar a superfície e 
aplicar. Dispensa uso de sanitizante e preparador de parede (consultar 
DETEC). Indicado especialmente para obras que exijam durabilidade e 
desempenho. Excelente para REPINTURA de texturas.

PERMACRIYL REVITALIZE

LINHA REPINTURA
Sistemas eficientes para atender as necessidades de 

manutenção de fechadas e pinturas internas.

PARA OUTRO TIPO DE UTILIZAÇÃO 
OU MAIORES INFORMAÇÕES, 

CONSULTE O DEPARTAMENTO DE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA IBRATIN.

PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE OS PRODUTOS,

VEJA AS FICHAS TÉCNICAS NO SITE WWW.IBRATIN.COM.BR.

ou trinca localizada utilizar o IBRATRINC. Após seco finalizar com mais uma demão do FISSATELA, caso não seja utilizado o 
IBRATELA ou IBRATRINC espalhar o FISSATELA em toda a superfície até atingir o nivelamento necessário e sobre aplicar 
texturas da linha ORO. Secagem entre demãos, 8 horas. Final, 72 horas.

APLICAÇÃO: Espalhar o Fissatela com uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem, 
ainda úmido fixar o IBRATELA em toda parede ou quando for apenas na fissura 

Máximo 10% em água, sobre o peso. Adicionar mais água, se necessário, 
aos poucos para evitar grumos. Manter sempre o mesmo percentual (%).

Sem tela: 1,4 a 1,8 kg/m². Com tela: (IBRATRINC) somente sobre a 
micro-fissura: 1,5 a 2,0 kg/m². Com tela sobre toda à superfície (IBRATELA): 2,3 
a 3 kg/m². Especificação das telas: para fissura/trinca (IBRATRINC), será 
informada pelo DETEC quando das especificações dos tratamentos. Tela para 
toda à superfície (IBRATELA) será informada pelo DETEC quanto as 
especificações dos tratamentos.

Regularizadora e fixadora  para tratamento das fissuras e tricas. O kit acompanha tela de 
poliestireno (IBRATELA e IBRATRINC) e massa elastomérica regularizadora para aplicação 
sobre micro-fissuras causadas pela retração de argamassa. 

FISSATELA

RENDIMENTO:

DILUIÇÃO:



RENDIMENTO: Verificar com DEPARTAMENTO TÉCNICO, devido às circunstâncias da obra ou 
indicação do tratamento.

APLICAÇÃO: Espalhar o produto FISSATELA ou PERMAFIX CIMENTÍCIO com uma 
desempenadeira de aço isenta de ferrugem, fixando o IBRATRINC em toda 
parede. Aplicar a 2° demão do revestimento em toda a superfície até atingir o 
nivelamento necessário sobre os REVESTIMENTOS TEXTURIZADOS.

Tela de poliéster revestida com PVC. COMPOSIÇÃO:

Tela de poliéster para correção de trincas rasas e descontinuadas. Alta 
resistência mecânica, excelente estabilidade dimensional e resistente aos 
álcalis agressivos presentes em rebocos e argamassas. Largura de 15 cm, sendo 
5 cm das laterais com abertura de 2 mm e os 5 cm do centro fechados.

IBRATRINC

RENDIMENTO: Verificar com DEPARTAMENTO TÉCNICO, devido às circunstâncias da 
obra ou indicação do tratamento.

DILUIÇÃO: Espalhar o produto FISSATELA ou PERMAFIX CIMENTÍCIO com uma 
desempenadeira de aço isenta de ferrugem, fixando o IBRATRINC em 
toda parede. Aplicar a 2° demão do revestimento em toda a superfície 
até atingir o nivelamento necessário e, sobre ela, aplicar texturas da 
linha Oro ou Permalit.

Tela de poliéster revestida com PVC. COMPOSIÇÃO:

Tela de poliéster para fissuras superficiais para uso interno e externo. Alta 
resistência mecânica, excelente estabilidade dimensional e resistente aos 
álcalis agressivos presentes em rebocos e argamassas.

IBRATELA

APLICAÇÃO: Aplicar de duas a três demãos diretamente sobre as trincas ou juntas, sem 
diluição, com espátula ou desempenadeira. Para aplicação do acabamento 
e entre demãos, aguardar secagem de 6 horas.

DILUIÇÃO: Pronto para uso.

Base de emulsão acrílica modificadas, glicóis e aditivos minerais. COMPOSIÇÃO:

Massa de vedação elastomérica para uso em trincas pequenas, fissuras 
estruturaise sistema Steel Frame. Também na opção pigmentada.

VEDANTE

APLICAÇÃO: Homogeneizar o produto e aplicar com rolo de lã, pincel ou trincha. Intervalo 
entre demãos: aguardar mínimo de 6 horas. Secagem ao toque em 4 horas; entre 
demãos, 6 horas; final, 24 horas.

DILUIÇÃO: Até 10% de água sobre volume, adicionando aos poucos para evitar 
grumos. Manter sempre o mesmo percentual (%).

De 70 a 100 m²/18l por demão. Importante realizar teste de consumo 
devido a variação de absorção dos substratos.

RENDIMENTO:

Selador elastomérico que acompanha pequenos movimentos característicos da 
superfície indicado para impermeabilizações de superfícies onde não haja trânsito.

IBRAFLEX

APLICAÇÃO: Misturar a tinta até completa homogeneização. Diluir conforme instruções 
acima e aplicar com rolo de lã. Superfícies não seladas exigem maior diluição 
na primeira demão. Em casos particulares ou cor utilizada pode ser necessária 
a terceira demão ou mais demãos. Secagem: ao toque, 30 minutos; 4 horas 
entre demãos; e 5 horas para cura final.

DILUIÇÃO: De 20 a 30 % de água sobre peso para primeira demão. De 10 a 15 % 
para segunda de mão. Manter sempre o mesmo percentual (%).

0,450 A 0,650 kg por m² para duas demãos. Importante realizar teste 
prático de consumo devido a variação de absorção odos substratos.

RENDIMENTO:

Microrrevestimento decorativo acrílico. Produto de alto padrão, indicado 
especialmente para obras que exijam durabilidade e desempenho. 
Excelente para REPINTURA de texturas em ambientes externos e internos 
em alvenaria, reboco, concreto, massa corrida ou massa acrílica.

PERMACRIYL MICRO

*Dispensa o uso do sanitizante e preparador de parede.
Indicado especialmente para obra que exijam durabilidade e desempenho.

APLICAÇÃO: Misturar a tinta até completa homogeneização. Diluir conforme 
instruções acima e aplicar com rolo de lã. Superfícies não seladas exigem 
maior diluição na primeira demão. Em casos particulares ou cor utilizada, 
pode ser necessária a terceira demão ou mais demãos. Secagem ao toque 
30 minutos; 4 horas entre demãos e 5 horas para cura final. 

DILUIÇÃO: De 20 a 30 % para primeira demão e de 10 a 15 % para segunda 
demão de água sobre o peso. Manter sempre o mesmo percentual (%).

De 100 a 150 m²/balde de 25 kg por demão. Recomenda-se 
no mínimo duas demãos.

RENDIMENTO:

Microrrevestimento decorativo acrílico. Produto de alto padrão indicado 
para repintura em superfícies com microfissuras, com grau de proteção 
elevado contra fungos e algas, podendo apenas lavar a superfície e 
aplicar. Dispensa uso de sanitizante e preparador de parede (consultar 
DETEC). Indicado especialmente para obras que exijam durabilidade e 
desempenho. Excelente para REPINTURA de texturas.

PERMACRIYL REVITALIZE

LINHA REPINTURA
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manutenção de fechadas e pinturas internas.
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ou trinca localizada utilizar o IBRATRINC. Após seco finalizar com mais uma demão do FISSATELA, caso não seja utilizado o 
IBRATELA ou IBRATRINC espalhar o FISSATELA em toda a superfície até atingir o nivelamento necessário e sobre aplicar 
texturas da linha ORO. Secagem entre demãos, 8 horas. Final, 72 horas.

APLICAÇÃO: Espalhar o Fissatela com uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem, 
ainda úmido fixar o IBRATELA em toda parede ou quando for apenas na fissura 

Máximo 10% em água, sobre o peso. Adicionar mais água, se necessário, 
aos poucos para evitar grumos. Manter sempre o mesmo percentual (%).

Sem tela: 1,4 a 1,8 kg/m². Com tela: (IBRATRINC) somente sobre a 
micro-fissura: 1,5 a 2,0 kg/m². Com tela sobre toda à superfície (IBRATELA): 2,3 
a 3 kg/m². Especificação das telas: para fissura/trinca (IBRATRINC), será 
informada pelo DETEC quando das especificações dos tratamentos. Tela para 
toda à superfície (IBRATELA) será informada pelo DETEC quanto as 
especificações dos tratamentos.

Regularizadora e fixadora  para tratamento das fissuras e tricas. O kit acompanha tela de 
poliestireno (IBRATELA e IBRATRINC) e massa elastomérica regularizadora para aplicação 
sobre micro-fissuras causadas pela retração de argamassa. 

FISSATELA

RENDIMENTO:

DILUIÇÃO:



RENDIMENTO: Verificar com DEPARTAMENTO TÉCNICO, devido às circunstâncias da obra ou 
indicação do tratamento.

APLICAÇÃO: Espalhar o produto FISSATELA ou PERMAFIX CIMENTÍCIO com uma 
desempenadeira de aço isenta de ferrugem, fixando o IBRATRINC em toda 
parede. Aplicar a 2° demão do revestimento em toda a superfície até atingir o 
nivelamento necessário sobre os REVESTIMENTOS TEXTURIZADOS.

Tela de poliéster revestida com PVC. COMPOSIÇÃO:

Tela de poliéster para correção de trincas rasas e descontinuadas. Alta 
resistência mecânica, excelente estabilidade dimensional e resistente aos 
álcalis agressivos presentes em rebocos e argamassas. Largura de 15 cm, sendo 
5 cm das laterais com abertura de 2 mm e os 5 cm do centro fechados.

IBRATRINC

RENDIMENTO: Verificar com DEPARTAMENTO TÉCNICO, devido às circunstâncias da 
obra ou indicação do tratamento.

DILUIÇÃO: Espalhar o produto FISSATELA ou PERMAFIX CIMENTÍCIO com uma 
desempenadeira de aço isenta de ferrugem, fixando o IBRATRINC em 
toda parede. Aplicar a 2° demão do revestimento em toda a superfície 
até atingir o nivelamento necessário e, sobre ela, aplicar texturas da 
linha Oro ou Permalit.

Tela de poliéster revestida com PVC. COMPOSIÇÃO:

Tela de poliéster para fissuras superficiais para uso interno e externo. Alta 
resistência mecânica, excelente estabilidade dimensional e resistente aos 
álcalis agressivos presentes em rebocos e argamassas.

IBRATELA

APLICAÇÃO: Aplicar de duas a três demãos diretamente sobre as trincas ou juntas, sem 
diluição, com espátula ou desempenadeira. Para aplicação do acabamento 
e entre demãos, aguardar secagem de 6 horas.

DILUIÇÃO: Pronto para uso.

Base de emulsão acrílica modificadas, glicóis e aditivos minerais. COMPOSIÇÃO:

Massa de vedação elastomérica para uso em trincas pequenas, fissuras 
estruturaise sistema Steel Frame. Também na opção pigmentada.

VEDANTE

APLICAÇÃO: Homogeneizar o produto e aplicar com rolo de lã, pincel ou trincha. Intervalo 
entre demãos: aguardar mínimo de 6 horas. Secagem ao toque em 4 horas; entre 
demãos, 6 horas; final, 24 horas.

DILUIÇÃO: Até 10% de água sobre volume, adicionando aos poucos para evitar 
grumos. Manter sempre o mesmo percentual (%).

De 70 a 100 m²/18l por demão. Importante realizar teste de consumo 
devido a variação de absorção dos substratos.

RENDIMENTO:

Selador elastomérico que acompanha pequenos movimentos característicos da 
superfície indicado para impermeabilizações de superfícies onde não haja trânsito.

IBRAFLEX

APLICAÇÃO: Misturar a tinta até completa homogeneização. Diluir conforme instruções 
acima e aplicar com rolo de lã. Superfícies não seladas exigem maior diluição 
na primeira demão. Em casos particulares ou cor utilizada pode ser necessária 
a terceira demão ou mais demãos. Secagem: ao toque, 30 minutos; 4 horas 
entre demãos; e 5 horas para cura final.

DILUIÇÃO: De 20 a 30 % de água sobre peso para primeira demão. De 10 a 15 % 
para segunda de mão. Manter sempre o mesmo percentual (%).

0,450 A 0,650 kg por m² para duas demãos. Importante realizar teste 
prático de consumo devido a variação de absorção odos substratos.

RENDIMENTO:

Microrrevestimento decorativo acrílico. Produto de alto padrão, indicado 
especialmente para obras que exijam durabilidade e desempenho. 
Excelente para REPINTURA de texturas em ambientes externos e internos 
em alvenaria, reboco, concreto, massa corrida ou massa acrílica.

PERMACRIYL MICRO

*Dispensa o uso do sanitizante e preparador de parede.
Indicado especialmente para obra que exijam durabilidade e desempenho.

APLICAÇÃO: Misturar a tinta até completa homogeneização. Diluir conforme 
instruções acima e aplicar com rolo de lã. Superfícies não seladas exigem 
maior diluição na primeira demão. Em casos particulares ou cor utilizada, 
pode ser necessária a terceira demão ou mais demãos. Secagem ao toque 
30 minutos; 4 horas entre demãos e 5 horas para cura final. 

DILUIÇÃO: De 20 a 30 % para primeira demão e de 10 a 15 % para segunda 
demão de água sobre o peso. Manter sempre o mesmo percentual (%).

De 100 a 150 m²/balde de 25 kg por demão. Recomenda-se 
no mínimo duas demãos.

RENDIMENTO:

Microrrevestimento decorativo acrílico. Produto de alto padrão indicado 
para repintura em superfícies com microfissuras, com grau de proteção 
elevado contra fungos e algas, podendo apenas lavar a superfície e 
aplicar. Dispensa uso de sanitizante e preparador de parede (consultar 
DETEC). Indicado especialmente para obras que exijam durabilidade e 
desempenho. Excelente para REPINTURA de texturas.

PERMACRIYL REVITALIZE

LINHA REPINTURA
Sistemas eficientes para atender as necessidades de 

manutenção de fechadas e pinturas internas.

PARA OUTRO TIPO DE UTILIZAÇÃO 
OU MAIORES INFORMAÇÕES, 

CONSULTE O DEPARTAMENTO DE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA IBRATIN.

PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE OS PRODUTOS,

VEJA AS FICHAS TÉCNICAS NO SITE WWW.IBRATIN.COM.BR.

ou trinca localizada utilizar o IBRATRINC. Após seco finalizar com mais uma demão do FISSATELA, caso não seja utilizado o 
IBRATELA ou IBRATRINC espalhar o FISSATELA em toda a superfície até atingir o nivelamento necessário e sobre aplicar 
texturas da linha ORO. Secagem entre demãos, 8 horas. Final, 72 horas.

APLICAÇÃO: Espalhar o Fissatela com uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem, 
ainda úmido fixar o IBRATELA em toda parede ou quando for apenas na fissura 

Máximo 10% em água, sobre o peso. Adicionar mais água, se necessário, 
aos poucos para evitar grumos. Manter sempre o mesmo percentual (%).

Sem tela: 1,4 a 1,8 kg/m². Com tela: (IBRATRINC) somente sobre a 
micro-fissura: 1,5 a 2,0 kg/m². Com tela sobre toda à superfície (IBRATELA): 2,3 
a 3 kg/m². Especificação das telas: para fissura/trinca (IBRATRINC), será 
informada pelo DETEC quando das especificações dos tratamentos. Tela para 
toda à superfície (IBRATELA) será informada pelo DETEC quanto as 
especificações dos tratamentos.

Regularizadora e fixadora  para tratamento das fissuras e tricas. O kit acompanha tela de 
poliestireno (IBRATELA e IBRATRINC) e massa elastomérica regularizadora para aplicação 
sobre micro-fissuras causadas pela retração de argamassa. 

FISSATELA

RENDIMENTO:

DILUIÇÃO:



REPINTURA
Linha

Sistemas para manutenção predial preventiva, 
conservação e recuperação do desempenho e 
estética  das fachadas das edificações.

Fácil
manutenção

Alta
durabilidade

HidrorrepelênciaAlto
desempenho

Vantagens

Vida útil
8 anos

Garantia
5 anos*

*Desde que seguida as recomendações da norma de preparação 
ABNT-NBR 13.245 e norma de manutenção NBR 5.674

*Conforme norma de
desempenho NBR15.575

SOLICITE UMA CONSULTORIA COM VISITA TÉCNICA

TELEVENDAS: 0800 11 33 97

/ibratin /ibratin /canalibratin@ibratin

FALECOM@IBRATIN.COM.BR

IBRATIN SUL-SUDESTE (11)  4443.14000 |  IBRATIN NORTE-NORDESTE (82)  2121.4949

WWW.IBRATIN.COM.BR

linha REPINTURA

PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE OS PRODUTOS,

VEJA AS FICHAS TÉCNICAS NO SITE WWW.IBRATIN.COM.BR.

ALTA PERFORMANCE 
EM CONSERVAÇÃO DE FACHADAS.

SOLUÇÕES COMPLETAS PARA:
Revitalização de fachadas

Recuperação
Limpeza de fungos e mofos

Retrofit


