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  ACRÍLICO TEXTURIZADO  Para reparação de rachas e 
fi ssuras em reboco estrutural e 
estuque em paredes interiores e 
exteriores.

 Estrutura de grânulos fi nos
  A adição de areia de alta qualidade resulta 
numa estrutura de grão uniforme.

Pode ser pintado
 Aplicação de tintas de dispersão.

 Resistência aos raios UV e 
envelhecimento

Inodoro

Campos de aplicação:
 Vedação de rachas e fi ssuras em reboco 
estrutural ou estuque. Superfícies típicas 
como reboco, betão, alvenaria, gesso, 
pedra artifi cial, poliestireno, etc.

Nota:
 As superfícies de contacto devem estar 
limpas, secas e fi rmes. A aplicação de um 
primário em superfícies porosas e muito 
absorventes melhora a adesão. Relação 
de mistura do primário: Acrílico texturizado 
com água numa relação de 1:1 até 
1:5  (conforme a viscosidade).  Remover 
os resíduos de tinta velha, argamassa 
e cimento. Não é possível excluir o 
amarelecimento em contacto com  tintas de 
resina alquídica branca.
Existe o perigo de corrrosão se for 
utilizado em ferro e metais não ferrosos. 
Inapropriado para aplicar em betumes. As 
pinturas de acabamento podem provocar 
fi ssuras devido à pouca elasticidade das 
tintas. São necessários testes preliminares 
para testar a compatibilidade com a tinta 
visto que existe um elevado número de 
diferentes sistemas de tintas. Inapropriado 
para engenharia civil e juntas submersas, 
superfícies de silicato e juntas transitáveis.

Atenção:
 Devido à variedade de tintas e vernizes 
disponíveis no mercado aconselhamos 
sempre a realização de testes preliminares 
para excluir interacções.  As juntas de 
vedação totalmente pintadas têm tendência 
a abrir fendas uma vez que a tinta aplicada 
tem uma elasticidade menor que o vedante.

Cor Conteúdo ml Art.-Nr. Qt./Emb.
Branco 310 0892 160 500 1/12

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar 
responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, 
às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. 
Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

  | M 07 0298 | HT 06 0298 | MN 01 0058 | H 05 00316 | B 02 10050 | 03 01 160

Dados técnicos:
Matéria base   Dispersão acrílica
 Absorção máx. do movimento contínuo  5% largura da junta

 Tempo de formação de película  Aprox. 5 min. com 23°C / 50% humidade 
relativa do ar

 Velocidade de cura  Aprox. 0,5 mm após 24 h com 23°C / 50% 
humidade relativa do ar

 Resistência térmica  –20°C até +75°C
 Temperatura de aplicação  +5°C até +40°C
  Dureza Shore A  Aprox. 28
  Densidade  1,8 g/cm3

  Alongamento até ruptura com película de 2 mm  Aprox. 50%
Pode ser pintado Sim
Compatível com pintura Sim, testes perliminares necessários
Contém fungicida Não


