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EXECUÇÃO DE PINTURA EM ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS 
 

• A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.   

• As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento.  

• Quando necessário, aplicar a massa niveladora, compatível com a superfície a ser pintada e a tinta a ser utilizada.  

• Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de danos com respingos, devendo ser cobertos 

com jornais, plásticos, etc.  

• Não aplicar pinturas com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar superior a 90%. Em dias sujeitos a 

chuvas ou com ocorrências de ventos fortes, não pintar áreas externas. Nestes dias a umidade relativa do ar poderá retardar a secagem 

de pinturas internas. 

• A tinta deve ou não ser diluída, conforme sua qualidade e na proporção indicada pelo fabricante.  

• Aplicar uma demão primária de fundo (base), de acordo com indicação do fabricante.  

• Após secagem da base, aplicar 2 a 3 demãos de tinta, com intervalo em conformidade ao indicado pelo fabricante e às condições de 

ventilação e umidade do ambiente. 

• A aplicação de tintas esmalte com base solvente em ambientes internos poderá deixar odor residual mesmo após a secagem por algum 

tempo. Antes de aplicar certifique-se que o ambiente ficará sem uso nas primeiras semanas após a pintura. 

• Atender a Legislação vigente sobre Tintas, conforme indicado nos Catálogos de Serviços da FDE e ao final desse manual 
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ILUSTRAÇÃO PARA PINTURA EXTERNA: 
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ILUSTRAÇÃO PARA PINTURA INTERNA: 
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Tintas:  Atendimento a Legislação e Serviço da FDE: 
 
S14.06 - Tinta látex standard (uso externo e interno) 
NORMAS 
• NBR 11702:2010 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação 
• NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações não industriais — Preparação de superfície. 
• NBR 14940:2010 - Tintas para construção civil – Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - 
Determinação da resistência à abrasão úmida. 
• NBR 14942:2003 - Tintas para construção civil – Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - 
Determinação do poder de cobertura de tinta seca. 
• NBR 14943:2003 - Tintas para construção civil – Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - 
Determinação do poder de cobertura de tinta úmida. 
• NBR 15079:2011 - Tintas para construção civil - Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas para edificações não industriais 
- Tintas látex nas cores claras. 
 
S14.21 – Tinta esmalte a base de água 
NORMAS 
• NBR 11702:2010 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação 
• NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações não industriais — Preparação de superfície. 
 
Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a 
existência de edições mais recentes das normas citadas. 
 
 
 


