
 
   SITE: www.tintasrobbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt      LINHA VERDE SAC  |  TEL.: 800 200 725  |  FAX: 800 201 378

   CC - VIERO 008 15.1

Densidade: 1,75 +/- 0,05
Consistência: Pasta densa
Secagem: 8 a 24h, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20ºC
Tipo disponível:  Extra Fino = 1mm
COV's: Valor limite UE para este produto (subcat A/c): 40g/l (2010). Este produto contém 
no máx. 40g/l /COV.
 Pintura de raíz:

A superfície deve estar seca (nível de humidade < 16%), desengordurada, limpa e 
aderente, com o fim de suportar a carga do produto acabado; sempre que existam dúvidas 
sobre a consistência da superfície, é aconselhável a utilização do PRYMER SE; sobre 
reboco de argamassa novo , aplicar 1 demão do Prymer ACQ, diluído 1:5 com água; sobre 
substratos lisos em geral , aplicar 1 demão do Prymer ACQ; sobre substratos 
pulverulentos, absorventes ou degradados , aplicar 1 demão do Prymer ACQ ou do Prymer 
SE, após eliminação prévia de todas as partes não estáveis, seguida de reparação 
adequada.

Cappotto:
A preparação do substrato deve ter em consideração as várias etapas do sistema, 
designadamente:
1) Preparação da superfície - verificar a planeza do suporte, se existem zonas ocas e 
soltas, produtos não aderentes, fissuras > 1mm e avaliar as condições gerais do suporte, 
nomeadamente no que concerne à existência de fungos, algas ou outros contaminantes.
2) Aplicação e colagem das placas de isolamento - aplicar o Adesan por colagem 
contínua, por pontos (no mínimo, 8 por placa) ou por cordão perimetral descontínuo, com 2 
ou 3 pontos ao centro, garantindo uma área de colagem > 40%; aplicar as placas na 
parede da base para o topo, contrafiadas; controlar a planimetria.
3) Fixação mecânica - após o nivelamento das placas, sempre que o suporte não 
apresente condições para garantir uma colagem adequada.
4) Aplicação da cantoneira de arestas e do barramento delgado armado - rebaixar o 
isolante na zona da aresta e aplicar a cantoneira com o Adesan, garantindo o seu aprumo. 
Espalhar o Adesan, introduzir a rede na argamassa ainda fresca, sobrepondo-a nas 
emendas (10 cm, pelo menos) e após secagem, aplicar uma 2ª camada fina do Adesan, 
para uniformização da superfície.
5) Aplicação do primário - após secagem, aplicar 1 demão do prymer ACQ diluído 1:5 com 
água. Por contribuir para a opacidade do sistema, este primário poderá ser substituído, 
nalgumas situações, pelo primário PGM



Nota importante:  As informações aqui indicadas não dispensam a consulta das 
informações técnicas existentes e específicas para o sistema Cappotto, em conformidade 
com a Aprovação Técnica Europeia, ATE (ETA), assim como a análise cuidada da situação 
em causa.
Técnicas de Aplicação:

Com talocha:
1.Espalhar uma camada de VISOLPLAST VLB com uma talocha inox.
A espessura da camada deverá ser igual à espessura dos grão contidos no produto.
2. Repassar a talocha do lado cortante para remover eventual excesso de produto.
3. Deixar o produto secar um pouco e depois repassar com a talocha de plástico em 
movimentos rotativos, para tornar compacto e uniforme o revestimento.
Por projecção:
É também possível aplicar o produto usando uma pistola spray (o nosso Tipo RDZ, com um 
bico apropriado ao tamanho do grão do produto a aplicar, 6 ou 8 mm, e uma pressão de ar 
de 2 a 2,5 Atm.
1,8 a 2 Kg/m2

A quantidade real necessária dependerá das condições do suporte e do aspecto 
pretendido.



 
   


