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USI Selador Mineral
Primer base preparo de superfície para uso em texturas minerais.

CARACTERÍSTICAS

* Produto ecológico a base de água, desenvolvido especialmente como selador 
de paredes internas e externas para aplicação dos produtos da linha   PREMIUM

* Grande capacidade de aderência, permeável ao vapor de água, evitando 
formação de bolhas e descascamento. 
* Produto à base de dolomitas selecionadas, polímeros, cimento estrutural, 
minerais e adi�vos atóxicos e pigmentos com grande poder de cobertura.   
 
COR

* Consulta nosso Catalogo.
* Pequenas variações de tonalidades do USI SELADOR MINERAL 
em relação a LINHA PREMIUM podem ocorrer em virtude de tratar-se de 
produtos de bases e texturas diferentes, entretanto não interferindo no 
acabamento final.   
* Outras cores serão desenvolvidas sob consulta. 

PREPARO DA SUPERFÍCIE 

* A base de aplicação deve estar curada, firme, limpa e seca, isenta de 
qualquer �po de impregnação que possa prejudicar o resultado final.  
* Em caso de imperfeições na super�cie, regularizar previamente com 
argamassa apropriada. 

APLICAÇÃO

* Aplicar SELADOR MINERAL POLIMÉRICO com rolo de lã ou trincha e 
aguardar a secagem num período de 30 min. 
* Aplicar CLASSIC  SPRAY H, sobre o SELADOR MINERAL POLIMÉRICO, 
seguindo as instruções con�das no bole�m técnico.  

DILUIÇÃO

* Para cada 1 kg de SELADOR MINERAL POLIMÉRICO, adicionar 1 litro de 
água limpa. Ajustar a consistência variando em até 5% de água.   

CONSUMO

* Aproximadamente entre 0,100 kg/m² e 0,300 kg/m², podendo variar de 
acordo com o grau de absorção ou �po de substrato. 

EMBALAGEM

* Saco plás�co valvulado de 25 kg. 

VALIDADE / ESTOCAGEM

* Deve ser armazenado por até 180 dias, desde que man�do em local seco e 
arejado. Empilhamento máximo de 15 sacos. 
 

DADOS TÉCNICOS DO MATERIAL

Temperatura ambiente para aplicação Entre 8 °C e 35 °C 

Tempo de uso da mistura ≤ 130 minutos 

Fator Água:Pó 100% 

Peso específico (mistura pronta) 1,49 g/cm
3
 

 
  
Obs. Os tempos acima poderão variar de acordo com condições climá�cas no 
momento da aplicação do material. Os tempos mencionados são para 
u�lização do material em estado fresco com temperatura aproximada de 
20ºC. 
 

IMPORTANTE

* A aplicação do produto deve acontecer com umidade do ar inferior a 90%. 
* O USI SELADOR MINERAL  não deverá ser aplicada em áreas 
externas em dias de chuvas, pois o produto em contato com água ainda em 
seu estado fresco ou em processo de cura inicial poderá sofrer alterações em 
sua resistência final. 
* Proteger a super�cie dos caixilhos e portas de alumínio ou madeira, para 
evitar manchas provocadas pelo cimento. 
* Aplicar sempre a mesma cor dos produtos da   LINHA PREMIUM 

* A 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. 

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. 
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