FICHA TÉCNICA
REVESTIMENTO CITRINO


Composição Básica
Produto a base de resinas aquosas, cargas inertes, aditivos e água.



Descrição
O Revestimento Citrino é um produto de fácil aplicação que possibilita o enchimento de
superfícies porosas, proporcionando um acabamento rústico, com a vantagem de mascarar
as imperfeições do substrato. É fornecido na cor branca. Quando seco apresenta alta
resistência às intempéries e perfeita aderência. É indicado para paredes externas e
internas de alvenaria, blocos de concreto, chapas pré-moldadas e cimento amianto, sobre
Selador Acrílico Pigmentado.
O Revestimento Citrino possui grande efeito decorativo e inovador.



Cores
Branca.



Textura
Rústica



Dados Técnicos
-Peso Específico: 1,50 -1,52 g/cm³



Preparação da Superfície
Lavar, raspar, escovar a superfície 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), recomenda-se uma demão de FIXADOR ACRÍLICO
PARA PAREDE.
Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em
boas condições, aplicar uma demão de SELADOR ACRÍLICO ou SELADOR ACRÍLICO
PIGMENTADO.



Métodos de Aplicação
Após a parede selada, aplicar a massa com desempenadeira aço tradicional. Logo depois
desenha-se com a desempenadeira recortada, em movimentos alternados, para um lado e
para outro, formando o desenho de um "X", sempre retirando com uma espátula o excesso
de material da desempenadeira.
Após a secagem recomenda-se aplicar Acabamento Italiano da cor de sua preferência.



Secagem
12 horas para uma secagem completa

 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 %.


Rendimento
O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície,
método e técnicas de aplicação.
Rendimento : 0,60 – 0,80 m²/litro/demão
0,40 – 0,55 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 e Balde de 27 Kg



Prazo de armazenagem/Garantia
24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que
não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais
agentes.
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