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DESCRIÇÃO DO PRODUTO SUBSTRATOS INDICADOS 

Fundo preparador Texturado, acrílico a base de água, 

com grãos de quartzo, indicado para reforçar a 

aderência, facilitando a ancoragem dos revestimentos e 

padronizando a absorção do substrato. 

 Gesso, Drywall, MDF, parede pintada e 

reboco desempenado.  

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

Aspecto: Viscoso e arenoso  

Cor: Branco ou Colorido  

Densidade a 25 °C: 1,30 ± 0,1 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 importantes: 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: 0,0 g/l 

Inflamabilidade: Não Inflamável 

Aplicação: Única demão  

Secagem final aprox. 12 horas 

 

Composição: Resina acrílica, quartzo, água e aditivos. 

Embalagens Disponíveis: 5,0 Litros 

Uso: Interno e Externo 
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PREPARAÇÃO DO SUBSTRATOS APLICAÇÃO DO PRODUTO 

 Devem estar firmes, sem partes ocas ou 

descascamentos, totalmente nivelados e sem 

trincas. 

 Limpos (isentos de pó, óleo, cera, graxa) e livres de 

umidade. 

 Em hipótese alguma deve ser aplicado em base 

úmida ou foco de infiltrações. 

 O rendimento pode variar em função da porosidade 

do substrato. 

 Substratos cimenticios novos devem estar curados 

há no mínimo 28 dias. 

       DILUIÇÃO 

 Não diluir, produto pronto para uso. 

 Sempre utilize produtos do mesmo lote para evitar 

variações de cor. 

 

1- Homogeneíze todo o volume com 

espátula antes de aplicar. 

2- Aplique uniformemente uma demão do 

Primer Skin Tex com rolo de lã de pelo curto e 

aguarde secagem de 30 a 40 minutos, que 

pode variar conforme temperatura. 

3- Aguarde 12 horas até a completa fixação 

dos grãos. 

Obs. Produto de rápida aplicação e secagem. Evite 

aplicar em dias chuvosos ou na ocorrência de ventos 

fortes e altas temperaturas. 

 Produto desenvolvido para aplicação 

conjunta com Mr.Skin Stone 
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