
CAMPOS DE APLICAÇÃO
Ultratop Color Paste são pastas coloridas pré 
dispersas para adicionar ao Ultratop Loft F e ao 
Ultratop Loft W durante a sua preparação e permitem 
obter inumeráveis variantes de cores.

Alguns exemplos de aplicação
Para a coloração, durante a preparação de  
Ultratop Loft F e de Ultratop Loft W, na realização 
de revestimentos espatuláveis no interior de centros 
comerciais, ambientes residenciais, seja em superfícies 
horizontais como em superfícies verticais.

Para a coloração, durante a preparação de  
Ultratop Loft F e de Ultratop Loft W, na realização 
de revestimentos espatuláveis no interior de bares, 
cafeterias e restaurantes, seja em superfícies 
horizontais como em superfícies verticais.

Para a coloração, durante a preparação de  
Ultratop Loft F e de Ultratop Loft W, na realização de 
revestimentos espatuláveis em espaços wellness, hall 
de hotéis, locais para exposições.

Em todos os ambientes na construção civil onde se 
requer um revestimento liso, texturado e colorido a 
realizar com Ultratop Loft F e/ou com Ultratop Loft W.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
As pastas coloridas Ultratop Color Paste são 
formuladas com pigmentos altamente selecionados 
e isentas de solventes, segundo uma formulação 
desenvolvida nos laboratórios de investigação MAPEI.

Ultratop Color Paste, além disso, dispersa-se 
facilmente na água da mistura de Ultratop Loft F e/ou 
de Ultratop Loft W e mesmo doseadas em quantidades 
mínimas, garantem uma elevada capacidade colorante.

Ultratop Color Paste estão disponíveis em 5 cores 
para satisfazer as mais variadas exigências estéticas:
•	 amarela
•	preto
•	 vermelho
•	 azul
•	 castanho.

AVISOS IMPORTANTES
•	Não utilizar o Ultratop Color Paste a temperaturas 

inferiores a +5ºC e superiores a +35ºC.
•	Utilizar Ultratop Color Paste exclusivamente  

para a pigmentação de Ultratop Loft W e de  
Ultratop Loft F.

•	Utilizar o Ultratop Color Paste na dosagem  
máxima de 2% em peso de Ultratop Loft W e de 
Ultratop Loft F.

•	Dispersar e misturar Ultratop Color Paste 
exclusivamente na água da mistura necessária para a 
preparação de Ultratop Loft F e de Ultratop Loft W, 
antes da sua mistura.

MODO DE APLICAÇÃO
Aplicação do produto
Num recipiente limpo e suficientemente espaçoso 
dispersar e misturar Ultratop Color Paste na água da 
mistura prevista para a preparação de Ultratop Loft F e 
de Ultratop Loft W numa dosagem compreendida entre 
0,1 e 2% em peso do formulado cimentício, consoante 
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o efeito cromático que se entende obter. 
Proceder de seguida à introdução e à mistura 
de Ultratop Loft F e de Ultratop Loft W com 
um misturador elétrico de baixo número de 
rotações, até obter uma mistura homogénea, 
colorida e sem grumos.
Para as especificações relativas à preparação 
de Ultratop Loft F e de Ultratop Loft W, 
consultar as respetivas fichas técnicas.

Nota: a fim de avaliar melhor a intensidade 
cromática do produto cimentício colorido, 
aconselha-se de efetuar previamente testes 
de ensaios.

Limpeza
As ferramentas utilizadas para a mistura de 
Ultratop Color Paste, devem ser limpas 
imediatamente após a utilização abundante 
de água corrente.

CONSUMO
De 0,1 a 2% em peso de Ultratop Loft F  
e de Ultratop Loft W.

EMBALAGENS
Ultratop Color Paste está disponível em 
baldes de 1 kg.

ARMAZENAGEM
18 meses, se armazenado em condições 
ambientais de temperaturas compreendidas 
entre +5ºC e +35ºC.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA  
PARA A PREPARAÇÃO E A 
COLOCAÇÃO EM OBRA
Ultratop Color Paste não é considerado 

perigoso nos termos das atuais normas sobre 
a classificação das misturas. Recomenda-se 
usar luvas e óculos de proteção e de tomar 
as precauções habituais na manipulação dos 
produtos químicos.
Para obter informações adicionais e 
completas sobre a utilização segura do 
produto, aconselha-se consultar a versão 
mais recente da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA
As informações e prescrições acima 
descritas, embora correspondendo à nossa 
melhor experiência, devem considerar-se, em 
todos os casos, como puramente indicativas 
e devem ser confirmadas por aplicações 
práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar 
o produto, quem tencione dele fazer uso 
é obrigado a determinar se este é ou não 
adequado à utilização prevista, assumindo 
todavia toda a responsabilidade que possa 
advir do seu uso.

Consultar sempre a versão atualizada  
da ficha técnica, disponível no nosso site 
www.mapei.com
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Color Paste DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Consistência: pasta fluida

Cores: amarelo, preto, vermelho, azul, castanho

Massa volúmica aparente (g/cm³): de 1,16 a 1,75 em função da cor

Resíduo sólido (%): de 35 a 60, em função da cor

DADOS APLICATIVOS (a +23ºC e 50% H.R.)

Temperatura de aplicação: de +5ºC a +35ºC

O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES
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As referências relativas a este 
produto estão disponíveis a  
pedido e no site da Mapei  

www.mapei.pt ou www.mapei.com
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