FICHA TÉCNICA
REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERNO


Composição Básica
Revestimento cimentício à base de cimento branco, resina vinílica,
aditivos e pigmentos.



Cal, agregados,

Descrição
Revestimento Cimentício Interno é um produto em pó recomendado para revestir e nivelar
superfícies internas. É um produto de fácil aplicação que pode ser aplicado por qualquer
profissional da área (pintores, pedreiros, etc.).



Cores
Produto apresentado na cor branco amarelado



Textura
Lisa ou pongada



Dados Técnicos
- Peso Específico úmido: 1,70 a 1,90 g/cm³



Preparação da Superfície
Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de
gordura, sabão e mofo.



Métodos de Aplicação
Preparação do material:
Preparar o Revestimento Cimentício Interno em recipiente limpo.
Misturar com misturador elétrico (tipo furadeira ou similar) até obter massa homogênea e
sem grumos. A consistência ideal dependerá da aplicação à rolo de textura alta, rolo liso
ou desempenadeira.
Para cada 20 kg do produto adicionar de 5,5 a 6 Litros de água.
Para efeito Liso:
Aplicar a massa na superfície com rolo de textura alta, rolo liso ou desempenadeira.
Distribuir bem o produto e, a seguir, remover o excesso com desempenadeira, deixando na
superfície uma camada bem fina e lisa.

Após a secagem de 4 a 6 horas, aplicar uma segunda demão do Revestimento Cimentício
Interno com rolo de textura alta, rolo liso ou desempenadeira .
Aguardar a secagem inicial ao toque e a seguir passar a desempenadeira de aço ou aço
inox com movimentos firmes para obter o acabamento liso final.
Após a secagem de 4 a 6 hora, aplicar uma demão de Massa de Acabamento conforme
instruções da ficha técnica deste produto.
Para efeito pongado:
Preparar o material conforme acima.
Para se obter um acabamento texturizado pongado, deve ser usado rolo de espuma rígido.
demão utilizando rolo de textura. O alto ou baixo relevo será regulado conforme a
quantidade de material utilizado.

Secagem
- 4 a 6 horas
 Rendimento

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície,
método e técnicas de aplicação.
Rendimento : 0,70 - 0,85 Kg/m²/demão
1,20 - 1,40 m2/Kg/demão
Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.
Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar
qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter
rendimento específico.

 Embalagem

Saco de 20 kg



Prazo de armazenagem/Garantia
90 dias contados a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local
coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por
ação química, física ou de demais agentes.
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