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DESCRIÇÃO
Fundo preparador base água, proporciona grande poder de penetração com fácil 
aplicação, proporciona ótima aderência para os acabamentos. É um produto de 
baixíssimo nível de odor. Seu uso melhora a aderência e a durabilidade de tintas e 
massas, selando e uniformizando a absorção, além de melhorar a aderência dos 
produtos sobre ele aplicados.

INDICAÇÃO
Indicado para uso externo e interno, o Fundo Preparador sela superfícies porosas. É ideal
para reboco fraco, concreto novo, pinturas descascadas, paredes caiadas, gesso e 
cimento-amianto. Corrige Problemas como bolhas, desagregamento, descascamento, 
eflorescência, saponificação e trincas.

EMBALAGEM
18 litros

RENDIMENTO
Até 275 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 

Em bom estado (com ou sem
pintura)

Lixar e limpar com um pano umedecido de água

Pintada Eliminar partes soltas e locais onde a superfície está brilhante, 
lavar até perda total do brilho

Reboco fraco ou 
desagregado

Raspar e escovar toda a área afetada eliminando partes soltas, 
aplicar 1 demão de fundo preparador diluído no máximo a 
50%, para evitar o surgimento de brilho na superfície. Refazer 
a massa de reboco quando necessário e aguardar a cura por 
30 dias, lixar toda a superfície e aplicar o fundo preparador

Gesso, drywall Gesso exige cuidado especial, lixar a superfície com lixa dágua 
150 ou superior, eliminar o pó e aplicar 1 demão de fundo 
preparador. Se necessário corrigir imperfeições rasas com 
massa corrida, lixar e eliminar o pó e apliacar sobre toda a 
área mais uma demão de fundo preparador
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Pintada com partes soltas, 
descascadas, caiadas, 
calcinadas ou saponificadas

Raspar e escovar a superfície eliminado partes soltas, em 
seguida aplicar 1 demão de fundo preparador. Refazer a 
massa de reboco, aguardar a cura por 30 dias, lixar toda a 
superfície e aplicar novamente o fundo preparador

Mofadas Lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção 
1:1, enxaguar e aguardar secagem;

Com umidade Localizar a causa da umidade, somente pintar após definição 
do tratamento correto

DILUIÇÃO
- Gesso: diluir 5 partes do fundo preparador para 2,5 de água limpa;
- Outras superfícies: não diluir.

Aplicação
Rolo de lã de carneiro ou pincel macio. Para melhor acabamento e alastramento 
aconselha-se usar rolo de pelo baixo. 

Secagem
- Ao toque: 30 min
- Final: 4 horas

ARMAZENAMENTO
- Empilhamento máximo de 3 latas;
- Conservar na embalagem original e fechada;
- Armazenar em local seco e protegido contra intempéries.

NORMAS DE REFERÊNCIA
NBR 11.702 tipo 4.1.2.8
NBR 15.079

VALIDADE
24 meses a partir da fabricação.


