
III - Telhados, Rufos, 
Beirados e Caleiras

Guia Técnico de 
Pintura



Guia Técnico de Pintura | III - Telhados, Rufos,

                                         Beirados e Caleiras

III.1 TELHADOS
Principais Patologias
Com o passar do tempo e muitas vezes também pela falta de ma-
nutenção anual, acumulam-se nos telhados de telha de barro, telha 
de cimento ou telha de fibrocimento, detritos de origem mineral, 
trazidos pelos ventos e pelas chuvas e outros que se desprendem das 
próprias telhas, e de origem orgânica devido, por exemplo, a dejec-
tos de aves e insectos.
Se, para além dos referidos factores, existir ainda a temperatura 
adequada e a proximidade com zonas de vegetação exuberante, en-
tão estão reunidas todas as condições para o aparecimento de fun-
gos, algas, musgos e líquenes, que apresentam cores avermelhadas, 
verdes ou negras, confundindo-se por vezes com sujidade, que con-
ferem aos telhados, um aspecto bastante degradado e envelhecido

2

Figura III.1 - Telhado, em telha de barro, com fungos e musgos
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De modo a evitar e remover estas patologias, apresentamos de se-
guida o modo detalhados para fazer uma preparação adequada des-
tas superfícies, promovendo a sua durabilidade e o seu bom aspecto 
durante muito tempo, e promovendo um tempo de vida útil mais 
longo do revestimento.

Preparação da Superfície

• O procedimento correcto deve começar com uma cuidadosa in-
specção ao telhado e substituir as telhas que se encontrem par-
tidas ou rachadas.

• De seguida proteger todas as superfícies de madeira e de 
alumínio.

• Realizar a limpeza eficiente da superfície, com a aplicação de 
LIMPAMIL, que deve actuar entre 6 a 24 horas.

• Lavagem do telhado com um jacto de água sob pressão, o que 
possibilitará a conveniente remoção dos fungos, algas, musgos e 
líquenes, assim como outros detritos.

• Desinfectar a superfície com SOLUÇÃO ANTI-FUNGOS. Este 
produto deve actuar durante 24 a 48 horas antes da aplicação 
do acabamento.

O tipo de acabamento a efectuar e os produtos a utilizar depen-
dem do tipo de superfície (ou tipo de telha), do seu grau de consoli-
dação, do seu aspecto após limpeza e da cor e brilho escolhidos pelo 
consumidor final. Nem todas as combinações são possíveis pelo que 
apresentamos de seguida aquelas que tecnicamente correspondem às 
nossas melhores soluções.
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Figura III.2 – Limpeza e desinfecção da superfície



III.1.1 TELHAS DE BARRO

Esquema de Pintura para acabamento incolor com aspecto natural

Esta opção é válida para telhas com um bom grau de consolidação e 
com aspecto estético uniforme, sem manchamento após a limpeza.

Nº de Demãos Produto          Rendimento              Ferramentas 
de
                                               (m2/l/demão)     Aplicação

          -              Limpalina            3 a 4               Pulverizador
          -               Solução              8 a 12                   Pulverizador
                         Anti-Fungos  
  Saturação         Hidrosilina           6 a 8                    Pulverizador
  2 no mín.
   

Modo de Aplicação

• Após completa secagem da superfície, aplicar três demãos de 
HIDROSILINA húmido sobre húmido de forma a impregnar a su-
perfície. 

• Quanto mais HIDROSILINA a telha absorver, maior é a protecção 
contra o desenvolvimento de fungos e musgos, e o efeito de 
repelência à água prolonga-se por mais tempo. 

• Como orientação recomendamos a aplicação de 1 litro de          
HIDROSILINA para cada 3 a 4 m2. 
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Figura III.3 - Telha 
hidrofugada
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Figura III.4 - Telhado envernizado       
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Esquema de Pintura para acabamento incolor com aspecto     
molhado

Esta opção é válida para telhas com um bom grau de consolidação 
e com aspecto estético uniforme, sem manchamento após limpeza.

Nº de Demãos   Produto    Rendimento      Ferramentas de
                                                       (m2/l/demão)      Aplicação

         -               Limpalina        3 a 4   Pulverizador
         -                Solução                    8 a 12             Pulverizador
                         Anti-Fungos  
 3 (mínimo)            Betolina                   10 a 14          Trincha/Pistola
                  
Modo de Aplicação

• Após completa secagem da superfície aplicar a 1ª demão de     
BETOLINA  diluído 10-20% com água. 

• Aplicar a 2ª e a 3ª demãos de BETOLINA  diluído 5-10% com água.
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Esquema de Pintura para acabamento opaco pigmentado

Esta opção é válida para telhas com um bom grau de consolidação, 
permitindo ocultar ou disfarçar manchamento persistente após 
limpeza.

Nº de Demãos Produto          Rendimento            Ferramentas de
                                              (m2/l/demão)      Aplicação

       -              Limplina  3 a 4                Pulverizador
       -               Solução              8 a 12              Pincel de caiar     
                      Anti-Fungos                                          Pulverizador

     2 a 3         Telhal Aquoso           6 a 10              Trincha / Pistola

Modo de Aplicação

• Após completa secagem da superfície aplicar a 1ª demão de    
TELHAL AQUOSO diluído 10-15% com água.

• Aplicar a 2ª e a 3ª demãos de TELHAL AQUOSO sem diluição.

Figura III.5 - Telhado de barro pintado com TELHAL AQUOSO
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Figura III.6 - Pintura de 
telhado 

Nota: Nos casos em que a telha de barro se apresente em estado 
de degradação avançado, é conveniente aplicar uma demão de 
PRIMÁRIO LAMURITE PL diluído cerca de 5% com DILUENTE PLIOMIL, 
de forma a garantir a aderência das camadas subsequentes. 

III.1.2 TELHAS DE CIMENTO, FIBROCIMENTO OU ARGIBETÃO

Com a erosão provocada pelo vento e pela chuva, as telhas de ci-
mento e as de fibrocimento tendem a soltar partículas, pelo que é 
recomendável a utilização de um produto com efeito aglutinador.

Esquema de Pintura para acabamento opaco pigmentado

Este esquema de pintura é ideal para telhados com um grau de po-
rosidade elevado e fraco grau de consolidação superficial. 

Nº de Demãos  Produto          Rendimento          Ferramentas de
                                               (m2/l/demão)  Aplicação

          -               Solução               8 a 12              Pulverizador
                          Anti-Fungos
          2             Betolina Color 10 a 12          Trincha / Pistola 
 

Modo de Aplicação

• Após completa secagem da superfície, aplicar 1 demão de          
BETOLINA COLOR diluída a 5%, com DILUENTE ATRASADOR e 
deixar secar durante 6-8 horas.

• Aplicar a 2ª demão de BETOLINA COLOR, diluída a 5%, com         
DILUENTE ATRASADOR.
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III.2 RUFOS, CALEIRAS E TUBOS DE QUEDA

Os rufos são peças de protecção e arremate em telhados, que em 
perfil tradicional ou em coberturas do tipo invertido. A sua prinicipal 
funcionalidade é impedir a passagem de água nos pontos da cobertu-
ra onde a telha não chega, funcionando como um complemento da 
mesma.

Outros elementos complementares dos telhados são os sistemas de 
caleiras e tubos de queda. As primeiras são elementos colectores das 
águas pluviais que são encaminhadas para os tubos de queda que 
promovem o seu escoamento, mantendo a cobertura livre de acumu-
lação excessiva de água.

Estes elementos de construção são geralmente de origem metálica 
(ferrosa ou não ferrosa) ou então em PVC. 

Figura I.9 - Parede nova com microfissuração generalizada
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Principais Patologias

No caso de o elemento ser de origem ferrosa, o que acontece em 
edifícios mais antigos, as principais patologias são pontos de corro-
são (em certos casos pode existir corrosão extrema e apodrecimento 
com perfuração da chapa), farinação da película de tinta protectora, 
entre outras. 

No caso do elemento ser de origem não ferrosa, o que acontece em 
edifícios mais recentes, as principais patologias são descasques, fis-
suração e farinação da película de tinta protectora.

Figura III.8 - Tubo de queda
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Figura III.9 - Tubo de queda com suportes enferrujados

As patologias observadas nos rufos, caleiras e tubos de queda po-
dem ter também originadas por patologias das fachadas dos edifícios, 
pelo que o seu correcto tratamento é fundamental para o sucesso da 
restante pintura do edifício.

Esquema de Pintura para metais não ferrosos e PVC

Nº de Demãos   Produto     Rendimento      Ferramentas de 
                                                       (m2/l/demão)      Aplicação

         1              Primário TT         10 a 16 Trincha / Rolo 
         2                 Milacril         12 a 14 Trincha / Rolo 
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 Figura III.10 - Rufos em PVC

Modo de Aplicação

• Remover a tinta velha com a ajuda de um raspador e lixa de grão 
nº150. De um modo geral, este processo de limpeza é suficiente. 
Em casos mais difíceis pode-se recorrer à decapagem com pis-
tola de calor, e com a ajuda de um raspador.

• Lavar com DILUENTE CELULOSO de forma a eliminar resíduos.
• Proteger eventuais zonas com ferro exposto e soldas com 

PRIMÁRIO EPOXI ZINCO 17421, antes da aplicação da pintura.
• Aplicar uma demão de PRIMÁRIO TT. Este primário tem como 

principal função promover a aderência das camadas de tinta. 
• Aplicar duas demãos de esmalte MILACRIL, diluído a 5% com 

água, para aplicação à trincha ou a rolo. 
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Esquema de Pintura para metais ferrosos

Nº de Demãos  Produto        Rendimento      Ferramentas de
                                             (m2/l/demão)         Aplicação

       2               Ferrolina 8-10     Trincha / Rolo 

Modo de Aplicação

• Remover a tinta velha com a ajuda de um raspador e lixa de grão 
nº150. De um modo geral, este processo de limpeza é suficiente. 
Em casos mais difíceis pode-se recorrer à decapagem com pis-
tola de calor, e com a ajuda de um raspador.

• Lavar com DILUENTE SINTÉTICO de forma a eliminar todos os 
resíduos.

• Aplicar 2 demãos de FERROLINA directamente sobre o metal, 
com 24 horas de intervalo entre si.
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III.3 BEIRADOS

Os beirados dos telhados são superfícies horizontais invertidas que 
permanecem húmidas durante muito tempo, após a chuva.
Recomenda-se para a repintura destas zonas uma tinta resistente ao 
desenvolvimento de bolores e permeável ao vapor de água.

Principais Patologias

Nos beirados as patologias mais frequentes são o aparecimento de 
manchas de fungos, associadas normalmente a escorrimento de águas 
pluviais e também a infiltrações por fissuras destes mesmos elemen-
tos.

Esquema de Pintura

   
Nº de Demãos  Produto          Rendimento           Ferramentas de
                                               (m2/l/demão)    Aplicação

             - Solução              8 a 12                  Pincel de caiar /
                         Anti-Fungos                 Pulverizador
             3         Tinta Lamurite Pl 6 a 8             Rolo / Trincha / 
                                                                                Pistola airless

Figura III.12 - Beirado de telhado com bolores
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Figura III.13 - Beirado pintado com TINTA LAMURITE PL

Modo de Aplicação

• Lavar os beirados com jacto de água sob pressão para retirar a 
tinta velha, não aderente.

• Desinfectar a superfície com SOLUÇÃO ANTI-FUNGOS. Este 
produto deve actuar durante 24 a 48 horas previamente à apli-
cação das tintas, só desta forma é eficaz na eliminação dos fun-
gos.

• Aplicar a 1ª demão de TINTA LAMURITE diluída a 5 % com DILU-
ENTE LAMURITE. Deixar secar 6 horas.

• Aplicar a 2ª e a 3ª demão de TINTA PLIOMIL PL diluídas até 5%, 
com DILUENTE LAMURITE, e com intervalo de 6 horas entre si. 
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