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DESCRIÇÃO DO PRODUTO SUBSTRATOS INDICADOS 

Revestimento Monolítico de baixa espessura, elegante, 

levemente rústico que reproduz a aparência da Pedra. 

Apresenta excelente resistência, mesclando beleza com 

durabilidade. Aplicável em áreas externas e internas. Alto 

poder de cobertura. 

 

 Devido à baixa espessura do revestimento 

recomenda-se aplicar sobre superfícies ou 

bases niveladas sem emendas e de baixa 

porosidade: Massa desempenada, fina, corrida, 

MDF, gesso e Dry Wall. 

 Para outros substratos não especificados, 

realizar consulta prévia. 

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

Aspecto: Pastoso e Arenoso 

Cor: Branco, pigmentado em outras cores 

Densidade a 25 °C: 1,70 ± 0,02 g/cm³ 

pH: 7,0 – 9,0 

 

Classificação: Produto químico classificado como não 

perigoso conforme a ABNT NBR 14725-2. 

 

Recomendações: 

 

Garantias: Respeite as todas as indicações de aplicação 

e garanta o desempenho e qualidade final do produto. 

 

Dicas de Limpeza: Utilize água e detergente neutro na 

limpeza dos equipamentos. 

 

Segurança: Mantenha a embalagem fora do alcance de 

crianças e animais. Ocorrendo contato com os olhos e/ou 

com a pele, lavar com água por 15 minutos. Havendo 

ingestão, não provocar vômito. Em todos os casos, buscar 

auxílio médico levando a embalagem e informando o tipo 

de produto. 

 

EPIs: Óculos de segurança, máscara para pó, bota de 

segurança, luvas de borracha e uniforme de tecido 

 

Validade: 12 meses da data de fabricação, 

considerando a embalagem lacrada e acondicionada 

em local        seco, ventilado e ao abrigo do sol. 

 

Outras informações: Consultar FISPQ - Ficha de 

Segurança do Produto Químico da Protécnica. 

 

 

 

Rendimento aprox. ± 15 à 20 m² 

VOC: 0,0g/l 

Inflamabilidade:  Não Inflamável 

Intervalo entre demãos. Demão única 

Secagem final aprox.  24h após á última demão 

Cura final: 72 horas  

Composição: Água, blend de resinas acrílicas, cargas 

minerais, aditivos. 

Embalagens Disponíveis: 20 kg 

Uso: Interno e Externo 
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PREPARAÇÃO DO SUBSTRATOS APLICAÇÃO DO PRODUTO 

 Devem estar nivelados, firmes, sem partes 

ocas ou descascamentos, totalmente 

nivelados e sem trincas. 

 Limpos (isento de óleo, cera, graxa) e 

livres de umidade.  

 Em hipótese alguma deve ser aplicado em 

base úmida ou foco de infiltrações. 

 O revestimento não regulariza 

imperfeições.  

 O rendimento pode variar em função da 

espessura do revestimento e 

porosidade do substrato. 

 Substratos devem ser tratados com 

Primer Skin Tex da Protécnica, e 

cimentícios novos devem estar curados 

no mínimo 28 dias. 

         DILUIÇÃO 
 

 Não diluir, produto pronto para uso. 

 

1. Aplique uma demão, espalhe a mistura com 

desempenadeira de aço inox o mais uniforme possível 

evitando rebarbas e emendas. 

2. Aguarde a secagem final por 24 horas. 

Obs. Produto de rápida aplicação e secagem. Evite aplicar em 

dias chuvosos ou na ocorrência de ventos fortes e altas 

temperaturas. 

 Produto fácil de aplicar, s e m  necessidade de lixar. 

 Ótima aderência e durabilidade. 

 Sem perdas e respingos durante aplicação. 

 Disfarça pequenas imperfeições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


