BOLETIM TÉCNICO
Produto: TEXTURA RÚSTICA
ESPECIFICAÇÕES:
Densidade:

1,70 A 1,80 g/cm³

Cor:

Branco

Acabamento:

Rústico

Diluição:

Produto pronto para uso

Secagem:

Ao toque: 3 horas
Final: 72 horas

COMPOSIÇÃO QUÍMICA
Emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos
específicos, água e coalescentes.
CARACTERÍSTICAS E USOS PRINCIPAIS.
É um revestimento acrílico que proporciona aos ambientes externos e internos
um acabamento texturizado, moderno e sofisticado. Indicado para alvenaria,
reboco, concreto, gesso, fibrocimento e superfície previamente pintados ou
emassado.
RENDIMENTO:
2 a 3 kg /m2
APLICAÇÃO:
Rolo de textura sendo que o mercado oferece a possibilidade de variados efeitos
de acabamento conforme o rolo.
PREPARO DA SUPERFICIE:
Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber pintura. É
importante que esteja limpa, seca sem partes soltas de reboco ou de pinturas
velhas. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó,
mancha de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o
resultado da pintura.
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Repintura: Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas
condições, lixe, remova o pó e aplique a textura.
Poeira e pó de lixamento: Remova com escova de pelo e um pano umedecido
com água e deixe secar;
Superfície brilhante: Lixe ate a perda total do brilho e remova o pó de lixamento.
Fibrocimento ou substrato cerâmico porosos: Lava com solução de água e
detergente neutro, enxágue e aguarde a secagem, em seguida, aplique o fundo
preparador de paredes, conforme recomendações da embalagem.
Superfícies novas de reboco ou concreto: A cura total do reboco novo é em
média de 30 dias. Só depois desse período você deve iniciar o processo de
pintura. Caso o reboco esteja com mais de 30 dias, pode aplicar o selador
acrílico como primeira demão.
ARMAZENAGEM:
24 meses a partir da data de fabricação, desde que esteja em um local seco,
fresco e ventilado, isento de pontos de ignição de calor.
Boletim elaborado e revisado por Químico Responsável: 09.400.654 9º região.

