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DESCRIÇÃO
Resina acrílica base água para aplicar em pedras e cerâmicas. Não esbranquiça após 
aplicação e embeleza, realça, protege e impermeabiliza a tonalidade de superfícies. 
Proporciona um revestimento brilhante de alta dureza que repele a água e unidade, inibe
formação de fungos. 

INDICAÇÃO
- Pedras
- Naturais
- Concreto aparente
- Telhas cerâmicas
- Fibrocimento
- Tijolos a vista
- Pisos cimentados

EMBALAGEM
3,6 litros

RENDIMENTO
Até 36 m2 /demão (podendo variar dependendo das condições do substrato) 

RECOMENDAÇÕES DE USO

Cuidados
- Nunca misturar o produto com outro material;
- Verificar suas ferramentas de trabalho;
- Utilizar os EPI´s adequados;
- Não utilizar a massa além do seu prazo de validade.

 PREPARO DA SUPERFÍCIE 

Preparação da superfície: a superfície deve estar firme, seca isenta de pó, gordura ou 
sabão.

Mofo: lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção 1:1, enxaguar e 
aguardar secagem.

Reboco novo: aguardar a cura total do cimento. Para paredes não seladas: usar seladora
ou diluir a tinta em 1:1 com água e aplicar 1 demão como fundo, aguardar a secagem.

Superfícies soltas ou mal aderidas: deverão ser raspadas ou escovadas até remoção 
completa As bases a serem aplicadas devem estar secas, limpas livres de resíduos que 
impeçam o contato do produto com a base. 
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DILUIÇÃO
- Pronta para uso.

Aplicação
- Homogeneizar o produto e aplicar com rolo de lã, pincel de cerdas macias ou pistola de 
aplicação. 

Secagem
- Ao toque: 30 - 60 min
- 4 horas entre demãos
- Final: 12 horas

ARMAZENAMENTO
- Empilhamento máximo de 4 latas;
- Conservar na embalagem original e fechada;
- Armazenar em local seco e protegido contra intempéries.

NORMAS DE REFERÊNCIA
NBR 11.702 tipo 4.83 e 4.8.5

OBSERVAÇÕES
- Aguarde pelo menos 24 h para o tráfego de pessoas e 48 h para tráfego de veículos 
leves; A curo total ocorre após 7 dias;
- Não use produtos do tipo “limpa pedras” durante a aplicação;
- A resina pode alterar a tonalidade original da pedra;
- Considere que a pedar pode ficar escorregadia após aplicação desse produto. 

VALIDADE
24 meses a partir da fabricação.


