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CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 
 
A linha de Texturas Acrílicas Terracor permite a lavagem com água e sabão neutro 
sem prejuízo à estética do produto, pois não desbotam nem perdem suas 
características físicas e mecânicas. 
 
Porém, de acordo com o tipo de sujeira e/ou contaminação, sua limpeza e remoção 
pode requerer atenção especial e diferenciada. 
 
Vale lembrar que dependendo da intensidade, tempo, e do tipo de sujeira ou 
contaminação, a limpeza e/ou eliminação total só poderá ser viável através da 
repintura ou reaplicação da textura. 
 
Para algumas Texturas a Terracor oferece o produto Repint, que consegue recupera-
las, e em alguns casos permitem até a mudança da cor, com custos menores ao de 
uma nova aplicação do produto original. 
 
 
PREVENÇÃO DE MANCHAS PROVENIENTES DE FUNGOS: 
 
Todas as fundações e estruturas da obra com infiltração ou impermeabilização 
inadequada, principalmente no litoral, áreas próximas à praia ou locais com grande 
incidência de umidade no solo, devem ser rigorosamente impermeabilizadas para 
evitar a umidade latente no interior das paredes, o que pode provocar manchas 
escuras por proliferação de fungos, manchas estas que não são removíveis. 
 
 
PREVENÇÃO DE SUJEIRAS PROVENIENTES DOS TELHADOS E MUROS: 
 
Muros, escadas, bordas de piscina, floreiras e peitoris de janelas devem ser 
previamente protegidos com: 

• Capeamento (pedras, cerâmica, concreto etc.) e/ou 
• Rufos e pingadeiras. 

Os rejuntes devem ser “lisos” e não podem ser tipo “meia cana”. 
      •  Rodapé – indicado principalmente como proteção mecânica, nos trechos onde 
haverá varrição e lavagem dos pisos. 
 
Sem estas providências preventivas, com as chuvas e o passar do tempo, podem 
aparecer marcas escuras de escorridos nas paredes. Quanto mais tempo e mais 
profunda a impregnação na parede, mais difícil será sua remoção e, em alguns casos, 
pode ser necessária e recomendável a repintura. 
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ORIENTAÇÕES DE COMO LIMPAR: 
 
Todo tipo de sujeira deve ser removida o quanto antes. 
 
Para a limpeza habitual de poeira, poluição e gordura, recomendamos usar: 

• Esponja macia e/ou escova com cerdas macias. 
• Detergente neutro. 
• Água. 
• Esfregar em movimentos suaves acompanhando a textura. Enxaguar com água 

e deixar secar naturalmente. 
 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 
• Não usar removedor ou querosene (ou produtos que contenham estes 

componentes), pois podem manchar e até descolorir o local. 
• Escovas com cerdas rústicas ou atrito excessivo podem danificar algumas 

Texturas. 
• Aparelhos de limpeza sob pressão (tipo Wap) podem ser utilizados de maneira 

não agressiva: com o jato angulado, aberto a 1,5 metros da superfície. 
• Evitar acumulo de terra de jardim nas paredes, após a pintura. 

 
 
 
 
 
 


