
FICHA TÉCNICA 

 

REVESTIMENTO MARMORIZADO 
 

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

 Descrição 
O REVESTIMENTO MARMORIZADO é um produto que proporciona acabamento de alto poder 
decorativo, com efeito Marmorizado.  
 
Indicado para paredes internas de alvenaria, gesso acartonado,  concreto e chapas pré-moldadas 
previamente seladas. 

 Cores 

Cinza Nobre, Cinza Marquina,Creme Imperial,Crema Marfil, Preto Nero, Marrom Imperador. 

 Textura 
Lisa e de efeito manchado 
 

 Preparação da Superfície 
Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de 
gordura, sabão, mofo e infiltrações de umidade. 
 
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 
PIGMENTO . 
 
Após a selagem da superfície aplicar: 
 
MASSA ACRÍLICA INTERNA – 2 demãos raspadas e lixadas 
 
 
 
É necessário a aplicação da massa pois imperfeições do substrato impedem a obtenção do 
efeito final. 
 
Após a aplicação da massa aplicar 1 demão de FUNDO PREPARADOR PARA GESSO 
 
Importante: Não usar MASSA CORRIDA PVA. 
 
 

 Métodos de Aplicação e Diluição 
 Material pronto para uso, não diluir. 
 



 Sobre a superfície adequadamente preparada: 
       
Aplicar o REVESTIMENTO MARMORIZADO em duas demãos,   utilizando desempenadeira      de  
aço inox de cantos arredondados. 
 
Aplicar a primeira demão do produto desempenada, distribuindo o material em toda a superfície,  
evitando rebarbas causadas pela desempenadeira, distribuindo de forma uniforme em  espessura 
fina. Após a secagem (mínimo 6 horas) lixar levemente com lixa fina.Remover o pó do lixamento 
com pano úmido. 
 
Na segunda demão, para  obter o efeito marmorizado, aplicar o produto com desempenadeira 
pequena de aço inox de bordas arredondadas em pequenas porções, aleatoriamente e retirando o 
excesso de material para nivelar a superfície. 
 
Aguardar secagem superficial por alguns minutos e, para realçar o brilho, passar a 
desempenadeira de aço fortemente e repetidamente no mesmo local até obter o brilho desejado. 
Realizar este procedimento de forma uniforme em toda a superfície. 
 
 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 

Entre demãos: 6 horas 

 Rendimento 
O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, 
método e técnicas de aplicação. 
 
Rendimento: 0,4 – 0,6 Kg/m2/para 2 demãos 
 
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. 
 
Importante: O rendimento do  REVESTIMENTO MARMORIZADO é muito dependente da técnica 
utilizada para a aplicação , podendo haver variações significativas do valor informado  acima. 
 
 

  Embalagem 
Galão de 4,5 kg, Balde de 23 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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