
WUTHERM FINAL 1.0 E 1.5 Revestimento acrílico de textura 
ÀQD�RX�PpGLD�SDUD�VLVWHPD�
ETICS.

3URSULHGDGHV
Produto aquoso de base acrílica que 
confere excelente resistência no exterior 
H�UHSHOrQFLD�j�iJXD��*UDQXORPHWULD�ÀQD�
de aproximadamente 1.0 mm e média 
de aproximadamente 1.5 mm.

&DPSRV�GH�DSOLFDomR
Para interior e exterior sobre substratos 
de argamassa de cimento ou betão e 
como acabamento de um esquema de 
isolamento térmico pelo exterior.

$SOLFDomR
As superfícies devem estar coesas, 
LVHQWDV�GH�ÀVVXUDV��SRHLUDV��JRUGXUDV��
contaminantes e devem estar secas. 
Em suportes novos, aguardar 28 dias 
para cura completa do betão. Deve 
ser aplicada uma demão de Wutherm 
Primer, sem diluição. Sobre placas 
de EPS ou argamassas cimentícias 
de isolamento deve ser utilizado o 
Wutherm Primer entre a argamassa de 
colagem (Koltherm) e o acabamento. 
O produto deve ser homogeneizado 
através de agitação da embalagem. 
Aplicar o produto puro, sem diluição. O 
suporte deve estar a uma temperatura 
cerca de 5ºC acima do ponto de 
orvalho mas não deverá estar quente 
devido à exposição solar. Não aplicar 
o produto a uma temperatura ambiente 
inferior a 7ºC.

Nota
Cores podem ser requisitadas em 
pedido especial, para qualquer cor 
do catálogo NCS. As cores são 
SURGX]LGDV�HP�VLVWHPDV�GH�DÀQDomR�
de cor pelo que podem variar. 
Aconselha-se a realização de testes 
prévios. A aplicação de cores fortes 
FRP�FRHÀFLHQWH�GH�DEVRUomR�!����p�
desaconselhada uma vez que pode 
RULJLQDU�ÀVVXUDomR�H�FRQVHTXHQWH�
LQÀOWUDomR�

Art.-Nr. 0890 352 01 0890 352 02
Qt./Emb. 1 1
7LSR Fino Médio
Conteúdo 25 kg
Cor Branco
$VSHFWR Mate
Densidade (23ºC) 1,62 ± 0,03
Viscosidade (23ºC) 550 000 ± 30 000
'HPmRV 1 a 2
Rendimento teórico 1,6 a 2,0 kg/m2/d 1,8 a 2,4 kg/m2/d
Secagem ao tato 4 a 6 h
6HFDJHP�SDUD�VHJXQGD�GHPmR 18 a 24 h
VOC’s (Diretiva 2004/42/CE) �����J�O
3HUPHDELOLGDGH�DR�YDSRU�GH�iJXD��(1�,62�������� V1
$EVRUomR�FDSLODU�H�DEVRUomR�GH�iJXD��(1�������� W3
Resistência ao arrancamento (EN 1542) ������03D
&RQGXWLELOLGDGH�WpUPLFD��(1������ ͊����GU\ ������YDORU�WDEHODGR��3 ����
5HDomR�DR�IRJR��(1��������� C (quantidade aplicada < 3,5 kg/m2)
9DOLGDGH�D�SDUWLU�GD�GDWD�GH�SURGXomR 24 meses na embalagem original em local seco 

entre 10ºC e 30ºC

3URGXWRV�FRPSOHPHQWDUHV Art.-Nr.
Wutherm Primer 0890 351 00
5HGH�GH�ÀEUD�GH�YLGUR���[���PP 0998 211 445
Koltherm 0893 100 093
3HUÀO�GH�FDQWR ������������
3HUÀO�GH�DUUDQTXH�HP�DOXPtQLR ������������
3HUÀO�GH�SLQJDGHLUD�(7,&6 ������������
3HUÀO�GH�MXQWD�GH�GLODWDomR�(7,&6 0519 522 022
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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.

10 08 0061


