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USI Grafility
Revestimento decorativo destinado a fachadas, paredes internas e 
externas, dispensando pinturas posteriores.

CARACTERÍSTICAS 

* Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos e cargas minerais inertes, 
microbicidas e água. 
* Sua formulação especialmente desenvolvida confere excelente 
flexibilidade, resistência à abrasão, hidrorepelência, ó�ma aderência e fácil 
aplicação. 
* Permite criar efeitos decora�vos variados de acordo com o projeto 
arquitetônico. 
* Indicado para reves�mentos ou decoração de paredes em ambientes 
internos e externos. 
* Disponível em três acabamentos, Graficryl Rús�co, Graficryl Econômico e 
Graficryl Fino. 
 

CARACTERÍSTICAS - LINHA MARESIA 

* Argamassa decora�va resistente a intempéries tais como: sol, chuva, 
maresia e umidade rela�va do ar. Possui em sua formulação adi�vos  que 
evitam aparecimento de fungos e algas em ambientes úmidos.  
 

 
COR

* Consultar nosso Catálogo.
* Cores intensas para reves�mentos decora�vos acrílicos, recomendamos 
que seja feito somente para detalhes em fachadas. (faixas e molduras de até 
1 m²). Outras cores são desenvolvidas sob consulta.    
* Pequenas variações de tonalidades do GRAFILITY  em relação ao 

SELADOR ACRÍLICO podem ocorrer em virtude de tratar -se de produtos 
de bases e texturas diferentes, entretanto não interferindo no acabamento 
final. 

PREPARO DA SUPERFÍCIE 

* De acordo com a norma ABNT NBR 13.245 de 02/95. 
* Lavar, raspar e escovar a super�cie eliminando partes soltas, poeira, 
manchas de gordura, mofo e outros eventuais contaminantes.  
* Executar a aplicação sobre reboco com cura de 28 dias.  
* Substratos como massa corrida, pintura an�ga ou ainda reboco novo com 
secagem de aproximadamente 10 dias podem não ser condições adequadas 
de aplicação, entretanto convém averiguar condições quanto a aderência, 
resistência, acabamento, prumo, etc. Para estes casos recomenda -se lixar a 
super�cie. 
* Em caso de imperfeições na super�cie, regularizar previamente com 
argamassa apropriada. 
* Substratos como reboco fraco, caiação, fibro-cimento, gesso, pintura nova 
ou an�ga devem ser re�radas as partes soltas. 

PREPARO DA SUPERFÍCIE - LINHA LITORAL 

* Fazer uma limpeza mecânica para re�rada de manchas e sujidades, após  a 
lavagem aplicar sani�zante  para total higienização com jateamento 
aspersão, pincel ou brocha sobre toda a super�cie. Deixar agir e secar em 
média 24hs.  

APLICAÇÃO

* Aplicar USI SELADOR ACRÍLICO  com rolo de lã e aguardar a secagem num 
período de 3 horas. 
* Com desempenadeira de aço inox (específica para aplicação de gesso)  
aplicar camada uniforme de GRAFILITY  em área de aproximadamente 2 
m². Re�rar o excesso, mantendo as pedras de quartzo bem uniformes.  
* Com desempenadeira de PVC ou de borracha realizar movimentos 
uniformes e con�nuos no mesmo sen�do até que se consiga o efeito 
arranhado em baixo relevo. 
* Nas emendas, colar fita adesiva delimitando a aplicação. Antes de secar, 
re�rar a fita. 
* No reinício do trabalho, envelopar a aplicação já existente, ou seja, aplicar 
fita adesiva sobre o  seco, pois não deve haver sobreposição dos 
materiais. 
* O material tem tempo de secagem em torno de 50 min ao toque e 7 dias 
para a cura total. 
* Deve ser aplicado por mão de obra especializada e experiente a fim de se 
evitar o aparecimento de emendas e diferenças de tonalidade causadas por 
má aplicação do produto. 

* Cuidados especiais devem ser tomados quando da necessidade de adição 
de água para facilitar a aplicação, devendo a mesma ser uniforme para todo 
o lote. 

CONSUMO

Grafility Rús�co  - Aproximadamente 3,3 kg/m² a 3,5 kg/m². 
Grafility Médio –  Aproximadamente 2,5 kg/m² a 3,0 kg/m². 
Graficryl Fino - Aproximadamente 2,0 kg/m² a 2,2 kg/m². Indicado apenas 
para  aplicação em substratos lisos, devido à baixa espessura do material.  
Estes consumos podem variar em função da espessura aplicada, do substrato 
e �po de acabamento. 

EMBALAGEM 

* Barrica em Kra� com 25 ou 50 Kg 

VALIDADE / ESTOCAGEM

* A validade do produto será contada a par�r da data de fabricação, desde 
que a embalagem não seja violada e man�da em local coberto, seco e 
arejado em temperatura entre 10 °C e 35 °C, conforme prazos abaixo: 
 - Barrica em Kra�: 12 meses  
* Empilhamento máximo: 

- Barricas: 3 unidades 

IMPORTANTE

* Pode haver variação de tonalidade de lote para lote. Por isso, 
recomendamos que seja feita a compra total por pano de fachada.  
* A aplicação dos produtos deve acontecer em temperatura entre 10  °C e 35 
°C e umidade do ar inferior a 90%. 
* A remoção de sujeiras e respingos deve ser feita u�lizando água, 
detergente neutro e esponja macia. 
* O perfeito desempenho do material depende de fatores alheios ao 

controle da USI MASSA , tais como preparo correto das super�cies, 
condições climá�cas, técnicas de aplicação entre outros. 

* O GRAFILITY já vem pronto para uso. 
* Quando houver infiltração de água, o problema deve ser eliminado com a 
impermeabilização da área afetada, pois a água durante o processo de cura 
afeta a qualidade final do produto. 
* Super�cies de EPS recomendamos consultar o fabricante a fim de obter 
orientações de qual produto deverá ser aplicado antes do reves�mento 
decora�vo de base acrílica ou cimen�cia, evitando o desenvolvimento de 
algas para que não ocorra o desplacamento do reves�mento.  
 

IMPORTANTE  - LINHA MARESIA 

* Quando realizado o preparo da super�cie adequadamente, controla 
efe�vamente a proliferação indesejada da população microbiana, evitando 
os prejuízos causados pelo aumento descontrolado no número de 
microorganismos prejudiciais que causam deteriorização do reves�mento 
decora�vo. 
 

* USI MASSA  se reserva ao direito de dispensar qualquer garan�a quando 
não forem seguidas as instruções deste bole�m, por não ter o controle das 
condições de aplicação do produto em obras, responsabilizando-se quanto à 
qualidade do material em teste de laboratório.  

CUIDADOS

* Conservar a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais.  
* Não incinerar ou reu�lizar a embalagem. 
* Na aplicação do produto usar máscara protetora, óculos de segurança e 
luvas, mantendo o ambiente ven�lado. 
* Em contato com os olhos ou pele, lavar com água corrente em abundância. 
Caso ocorra irritação da pele ou olhos, alteração nas vias respiratórias ou 
ingestão procure auxílio médico. 
* Recomendamos a u�lização de rodapé a fim de proteger o reves�mento na  
junção entre piso e parede. 
* Não é recomendado à u�lização do produto sobre super�cies 
impermeabilizadas. 
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