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DESCRIÇÃO
Revestimento acrílico indicado para fundo ou acabamento em superfícies internas, fácil 
aplicação, boa cobertura, excelente rendimento e não amarela com o tempo. Alto poder 
de penetração, pois fixa as partículas soltas, proporcionando alta aderência em qualquer 
tipo de gesso. 
Desenvolvido para aplicação direta sobre o gesso sem necessidade de aplicação de 
seladora ou fundo.

Embalagem
Lata de 3,6 e 18 litros

Rendimento
18 L: 150 A 200 m2/demão
3,6 L: 30 - 40 m2/demão
(podendo variar dependendo das condições do substrato)

Cor
Branco fosco

RECOMENDAÇÕES DE USO

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

Preparo
As bases a serem aplicadas devem estar secas, limpas livres de resíduos que impeçam o 
contato do produto com a base.

Diluição
- Primeira demão

Aplicação Diluição em volume (%) Método
Pincel/rolo 30 a 50 5 partes de tinta para 1.5 a 2.5 partes de água potável
Pistola 30 5 partes de tinta para 1.5 partes de água potável

- Segunda demão
Aplicação Diluição em volume (%) Método
Pincel/rolo 10 5 partes de tinta para 0.5 partes de água potável
Pistola 30 5 partes de tinta para 1.5 partes de água potável
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APLICAÇÃO
- Rolo de lã de carneiro ou pincel macio. Para melhor acabamento e alastramento 
aconselha-se usar rolo de pelo baixo.
- Pistola com pressão de pulverização entre 30 a 35 lbf/in2.

Secagem
1 hora ao toque
4 horas entre demãos
12 horas final

ARMAZENAMENTO
- Empilhamento máximo de 2 latas;
- Conservar na embalagem original e fechada;
- Armazenar em local seco e protegido contra intempéries.

NORMAS DE REFERÊNCIA
NBR 11.702 tipo 4.5.1
NBR 15.079

VALIDADE
24 meses a partir da fabricação


