
A informação facilitada nesta ficha técnica é o resultado das nossas investigações em laboratório e experiências de aplicação reais. No entanto, e dado que, muitas vezes, os produtos são utilizados em 
condições que escapam ao nosso controlo, não podemos garantir mais do que os bons resultados do produto sempre e quando seja aplicado e utilizado corretamente. 

 

 
 
 
REVESTIMENTO 5 ANOS 
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Principais propriedades 
 Impermeável à água da chuva.  
 Respirável ao vapor de água. 
 Bom poder de cobertura. 
 Boa aderência sobre as superfícies habituais da construção civil. 
 Inalterável aos álcalis do cimento (insaponificável)  
 Fácil aplicação, não salpica nem goteja. 
 Contém conservante contra o mofo.  

      
  

Aplicações 
Proteção e decoração de fachadas e paramentos verticais exteriores em betão, argamassa de cimento, tijolo, pedra, tinta  
plástica, etc. 
Aplicação para decoração e proteção de paramentos interiores em edifícios e locais de utilização intensiva. 

 
 

Apresentação 
 Cores: Branco (001) e catálogo de 12 cores. 
 Aspeto: Mate. 
 Embalagens: 4 l e 15 l. 

 
 

DADOS TÉCNICOS 

Composição: Veículo fixo: Copolímeros acrílicos em dispersão. 
Pigmentos: Dióxido de titânio e cargas selecionadas.  
Solvente: Água. 

Densidade:   1,50 ± 0,10 kg/l a 25 ºC. 

Sólidos em peso: 56 ± 2% 

Rendimento teórico: 8-12 m²/l/demão, em função da absorção e textura do substrato 

Secagem: 3-4 horas. 

Repintura: A partir das 24 h. 

COV: Cat. A/c, limite de 2010: 40 g/l. Teor máx. em COV: 40 g/l. 
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Instruções de aplicação  

Temperatura: Substrato/Ambiente de 5 ºC a 35 ºC 

Humidade relativa: substrato máx. 10% / ambiente inferior a 80%. 

Número de demãos: Duas ou mais demãos, dependendo da porosidade e da cor do substrato. 

Ferramentas: Broxa / Rolo / Airless. 

Diluição: Para broxa ou rolo: Na primeira demão, diluir com até 15% de água, no 
máximo. Na segunda demão, até 10%, no máximo. 

Para pistola, diluir até à viscosidade adequada. 

Limpeza: Limpar os utensílios com água imediatamente após a utilização. 

NOTA: A limpeza de manchas nas cores intensas deverá realizar-se com 
uma esponja húmida e esfregando suavemente, para minimizar o 
aparecimento de brilhos. 

 
Tratamento de superfícies 

 

 As superfícies novas devem estar isentas de pó, limpas, secas e livres de eflorescências. 
 Nas superfícies antigas, para além das recomendações anteriores, devem eliminar-se os restos de pintura. Quando se aplique 

sobre superfícies já pintadas, é necessário lixar as zonas defeituosas e fissuradas, assim como encher e nivelar essas áreas 
com um mastique para exteriores. Se a superfície se apresentar pulverulenta ou com grandes diferenças de absorção, aplicar 
um primário fixador para regularizar a superfície, em especial, quando se apliquem cores intensas. 

 

 
 

Precauções e conservação na embalagem 
Antes de usar o produto, ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação, consultar a Ficha de Dados de 
Segurança. 
Armazenar a embalagem bem fechada num local fresco e resguardado de fontes de calor e gelo. 
24 meses na embalagem original fechada. 

 

 
Informação de segurança 
Consultar o rótulo e a Ficha de Dados de Segurança. 
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