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DESCRIÇÃO 

 
Revestimento decorativo de interiores, de aplicação para paredes e tetos de gesso, escaiola e 
similares, obtendo um acabado jaspeado, usando a técnica do “Tadelaket”. 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 
Natureza: Copolímeros acrílicos 
Cor: Branco Neutro 
Aparência: Brilha depois do polido. 
Densidade: 1.60 gr./cm3 
Viscosidade: Pasta tixotrópica 
Secagem: 6 – 8 horas 
Aplicação: Rodelo, espátula triangular e lisa de acero inoxidável. 
Rendimento: 5 – 8 m2/Kg 
Coloração: Colorantes e Tinturas Jafep 
 
APLICAÇÃO 

 
Encima de fundos de escaiola, gesso, etc. limpos, secos e sem pó e gordura. 
 
O rendimento real dependera do espesso da capa, da natureza do substrato e o método de 
aplicação. 
 
INSTRUÇÕES DE USO 

 
Escolher o tom da cor e usar a tintura que seja mais adequada. 
APLICAÇÃO FÁCIL: 
A superfície tem de estar reta, si ela não estiver reta, emplastasse ate ficar reta e com pouca 
absolvição. Imprimar o fundo com um produto do tipo FONDO RODANTINO, diluído e coloreado com 
o tom que se deseja. 
Tremer com energia antes de colocar o produto com o rodelo em uma capa espessa. Usar a espátula 
para alisar, deixando traços amplos. Deixar secar umas 6 horas, o brilho natural aparecera 
esfregando e polindo com a espátula com a que se faz toda a aplicação, também pode servir uma 
lixa gastada. 
APLICAÇÃO TRADICIONAL: 
Imprimar com Fondo Satinado (Veladuras). Aplicar uma capa com rodelo e deixar secar ao tacto, 
raspando as impurezas com uma faca. Depois de umas 6 horas, aplicasse uma segunda capa que 
em húmido alisaremos com uma espátula de acero inoxidável. Quando estiver seco, poliremos com 
uma faca ou uma maquina polidora. 
Finalmente, si quiser se pode proteger e aumentar o tempo do brilho do GHARNATA com uma cera 
ao agua como o nosso CERAMUL. 



 

 

PRESENTAÇÃO 

 
Gharnata: Envases de: 5Kg. 
Ceramul: Envases de: 750ml. 
 
A informação deste documento serve de guia para o usuário mais não oferece garantia. 
Para informação de segurança e meio ambiente consultem a ficha de segurança.  


