FICHA TÉCNICA
REVESTIMENTO CIMENTÍCIO TRAVERTINO


Composição Básica

Argamassa decorativa à base de cimento, resinas especiais, cargas minerais, aditivos e
pigmentos.


Descrição

Revestimento Cimentício Tipo Travertino é recomendado para revestir superfícies internas e
externas de concreto e reboco dispensando a massa fina.
É um produto de fácil aplicação, pode ser aplicado por qualquer profissional da área (pintores,
pedreiros, etc.) desde que adequadamente treinado.
Possui alto efeito decorativo tipo Mármore Travertino.
Este revestimento pode ser utilizado em fachadas sem pintura posterior, mas para máximo
desempenho e durabilidade recomenda-se a aplicação de tintas de acabamento.
Cores
Branco, Palha


Textura

Projetada - Mármore Travertino


Dados Técnicos

- Consistência: 2,5
- pH: 12
- Peso Específico: 1,15+- 0,08 g/cm³


Preparação da Superfície

Aplicação sobre reboco novo e bem desempenado, isento de sujidades e infiltrações de
umidade.


Métodos de Aplicação

Preparar o Revestimento Cimentício Tipo Travertino em masseira limpa.
Misturar bem até obter uma massa homogênea e pastosa, sem grumos do material seco.

Para cada 20 kg do produto adicionar de 5,5 a 6 Litros de água.
Molhar bem a superfície da aplicação com uma brocha ou mangueira.
Material é aplicado em duas camadas:
A primeira camada é aplicada com desempenadeira de aço, madeira ou PVC.
A camada deve apresentar uma espessura de 1 a 2 mm, evitando falhas na superfície do
revestimento.
Assim que a primeira camada apresentar resistência superficial é aplicado sobre ela a segunda
camada, a qual é responsável pela textura do revestimento.
O intervalo de tempo da primeira camada para segunda, não deve ultrapassar a secagem total
da primeira camada.
Para textura, utilizamos uma pistola tipo “Hopper Gun” ou uma Chapiscadeira manual.
Dependendo do tamanho do chapiscado recomenda-se aumentar ou diminuir a quantidade de
água.
Se preferir do tipo Chapiscado, basta esperar a secagem da segunda camada.
Para o efeito tipo Travertino, após aplicar a textura, alisar com o auxílio de uma espátula ou
colher de pedreiro número 6 ou 7 (base de PVC).


Secagem

O intervalo de tempo da primeira camada para segunda, não deve ultrapassar a secagem total
da primeira camada.
O tempo final de secagem da aplicação depende da umidade relativa do ar, não ultrapassando
cinco horas. Porém o período de cura da aplicação para uma pintura de acabamento deve ser
de 15 a 20 dias.


Rendimento

De 3,5 kg/m² à 5 kg/m².


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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