FICHA TÉCNICA
REVESTIMENTO LAS PIEDRAS RÚSTICO
 Composição Básica
Produto à base de resinas aquosas, cargas minerais, pigmentos aditivos e água.
 Descrição
Produto indicado para paredes externas e internas de alvenaria sobre Selador Las
Piedras.
Produto de fácil aplicação que possibilita o enchimento de superfícies porosas,
proporcionando um acabamento de alto poder decorativo com efeito especial pela
presença de partículas minerais lamelares brilhantes.
Quando seco apresenta alta resistência às intempéries e perfeita aderência.
 Cores
Branco, Palha Travertino,Fendi,Areia,Ocre,Vanila,Pedra,Concreto, Preto
 Textura
Produto de textura Granular com partículas lamelares.
 Preparação da Superfície
A superfície a ser aplicada deve ser bem lavada, raspada e escovada eliminando as partes
soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo.
Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou
descascando) é necessário aplicar uma demão de FIXADOR ACRÍLICO e após aplicar
uma demão de SELADOR LAS PIEDRAS.
Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em
boas condições, aplicar uma demão de SELADOR LAS PIEDRAS.
 Métodos de Aplicação e Diluição
Para aplicação utilizar desempenadeiras de aço e plástico.
Produto pronto para uso.
Após a selagem correta da parede, aplicar o revestimento com desempenadeira de aço,
espalhando o produto de forma uniforme e retirando o excesso. Após isto, nivelar a
aplicação com a desempenadeira de plástico de textura lisa com o objetivo de uniformizar
a aplicação. Limpar a desempenadeira sempre que necessário.

Após a secagem do produto (mínimo 24 horas) e para obter o máximo do efeito de brilho
das partículas minerais lamelares, recomenda-se a lavagem da superfície com uma escova
molhada. Esfregar a superfície molhada com a escova para a obtenção do efeito brilhante.
 Recomendações
Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou
úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre
10 oC e 40 oC e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.
 Secagem
Completa: 24 horas.
 Rendimento
O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície,
método e técnicas de aplicação.
Rendimento : 0,70 – 0,80 m²/litro/demão.
0,40 – 0,46 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
Galão de 6 Kg, Balde de 27 Kg
 Prazo de armazenagem/Garantia
24 meses 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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