USI Selador Acrílico
Primer base preparo de superfície para uso em texturas acrílicas.

CARACTERÍSTICAS
* Desenvolvido especialmente para uso como base acrílica nas aplicações
dos produtos da LINHA TEXTURATTO.
* Produto à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico e pigmentos.
* Aplicar sempre a mesma cor de SELADOR ACRÍLICO e reves mentos
decora vos PINTCOR para garan r sempre um perfeito acabamento.
* Indicado para reves mentos em ambientes internos e externos, conforme
especiﬁcação da ABNT NBR 11.702 po 4.1.6.

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.

COR
Consulte nosso Catálogo.
* Pequenas variações de tonalidades do USI SELADOR ACRÍLICO em relação
aos reves mentos decora vos TEXTURATTO, podem ocorrer em virtude
tratar-se de produtos de bases e texturas diferentes, entretanto não
interferindo no acabamento ﬁnal da textura aplicada.
* Outras cores serão desenvolvidas sob consulta.

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 sarrafeado e desempenado com cura
mínima de 28 dias.
* 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, depois lixados.
Posteriormente aplicação do USI SELADOR ACRÍLICO.
APLICAÇÃO
* Aplicar USI SELADOR ACRÍLICO com rolo de lã, pincel ou trincha
aguardar a secagem num período de 3 horas.

e

DILUIÇÃO
* Pronto para uso.
CONSUMO
2
2
* Aproximadamente 0,150 kg/m a 0,250 kg/m .
* A correta determinação do consumo é variável em função do relevo da
super cie e porosidade do substrato.
EMBALAGEM
* Barrica de 40 kg.
VALIDADE /ESTOCAGEM
* Produto válido por 1 ano 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.
* Empilhamento máximo: 3 unidades.
IMPORTANTE
* A aplicação do produto 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.
* 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.
* 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 a
qualidade do material em teste de laboratório.
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