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DESCRIÇÃO 

 
Revestimento plástico acrílico texturado de alta qualidade, feito com resinas em emulsão acrílicas 
puras. Com um excepcional rendimento. Para acabados de “Efeito Pedra” em exterior e interior, 
mantimentos a transpiração das mesmas. Não amarela e tem pouco cheiro. Comercializa-se como 
base para conseguir as tonalidades de cor adequadas para as cores de terminação de nosso 
Revestimento Efeito Pedra. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Natureza: Acrílica pura 
Cor: Bases brancas. 
Peso específico: 1,45 gr./cm3 
% em volumem: 43 (aprox.) 
% em peso: 62 (aprox.) 
Secagem: 30 minutos ao toque. 
Diluidor: Agua 
Aplicação: Broxa, rodelo ou pistola (ajustando viscosidade) 
Rendimento: 8 – 10 m2/litro e mão dependendo da superfície. 
Repintando: 8 horas mínimo. 
Resistência à alcalinidade: Boa. Não muda visualmente. 
 
APLICAÇÃO 

 
Uma vez que as bases foram pintadas com colorantes apropriados ou sistemas tintométricos: Se 
pode aplicar a broxa, rodelo ou pistola. Sobre superfícies exteriores com suportes de cimento, 
concreto, etc. e interiores de gesso, pré-fabricados, madeiras e metais tratados convenientemente. 
Todos os suportes deverão estar limpos, secos, sem gordura e salitre. Como é um produto acrílico 
100% tem uma grande resistência ao álcali assim que se recomenda em porões, tabernas, garages, 
etc. 
 
O rendimento real dependera do espesso da capa, da natureza do substrato e do método de 
aplicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INSTRUÇÕES DE USO 

 
- Suporte novo: As superfícies têm de estar secas (gessos) ou endurecidas (cimentos). Aplica-se 
diretamente, mas diluindo a primeira mão com um 10-15%. Si fosse muito absorvente se fixaria 
antes. Si tem defeitos de suporte, betumar com um produto adequado o em superfícies 
excessivamente polidas, lixar para abrir o poro. 
 
- Restauração: Si a superfície já esta pintada e em bom estado também se aplica diretamente, mas si 
não fosse assim, se deve eliminar a pintura para proceder como suporte novo. 
 
Em geral se recomenda: 
 
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC nem superiores a 35ºC. 
- Não colocar os envases a temperaturas extremas. 
- Período de armazenamento ate 3 anos em envase original cerrado. 
- Evitar adir agua ao produto que não vai ser usado com o fim de evitar a degradação do produto. 
 
PRESENTAÇÃO 

 
Envases de: 4 litros y 15 litros. 
 
A informação deste documento serve de guia para o usuário, mas não oferece garantia. 
Para informação de segurança e meio ambiente consultem a ficha de segurança. 


