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

CARACTERÍSTICAS
* Argamassa decora va com efeito de “massa raspada” ou ﬂocado,
des nado a fachadas, paredes internas e externas e muros de alvenaria
estrutural.
* Produto desenvolvido à base de dolimitas, resinaacrílica, pigmentos e cargas
minerais inertes, microbiocidas, e adi vo hidrorepelente a água,
proporcionando uma grande capacidade de cobertura, excelente
acabamento, grande durabilidade.
CARACTERÍSTICAS- LINHA LITORAL
* 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
* Consulte 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 STONECRYLL em relação ao
®
USI SELADOR ACRÍLICO podem ocorrer em virtude de tratar-se de produtos
de bases e texturas diferentes, entretanto não interferindo no acabamento
ﬁnal.
PREPARODA SUPERFÍCIE
* Lavar, raspar e escovar a super cie eliminando partes soltas, poeira,
manchas de gordura, mofo e outros eventuais contaminantes como óleo.
* Reboco novo esperar tempo de cura de 28 dias.
* Aplicar STONECRYL sobre paredes de alvenaria com emboço ou
concreto.
* Em imperfeições profundas regularizar previamente com argamassa
apropriada.

PREPARO DASUPERFÍCIE- 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.

APLICAÇÃOMANUAL
* Aplicar USI SELADOR ACRÍLICO com rolo de lã e aguardar a secagem num
período de 3 horas.
* Para aplicação manual, espalhar desempenadeira de aço inox (especíﬁca
para aplicação de gesso), re rar o excesso do produto inclinando levemente
a desempenadeira. Com auxilio de desempenadeira de PVC realizar o acaba* U lizar ﬁta crepe para criar frisos na argamassa ou aplicar sobre o
reves mento seco para disfarçar as emendas, obtendo um painel
homogêneo.
* Ainda em estado plás co, conferir o acabamento ﬁnal com
desempenadeira de PVC branca em movimentos circulares, mantendo-a
sempre limpa em água.
APLICAÇÃO MECANICA
* Adicionar 5% de água (2litros) no reves mento, iniciar a aplicação com
máquina de projeção para reves mentos/texturas, com bico de 4 mm.
Aplicar em uma única camada, com movimentos con nuos e uniformes,
cobrindo toda super cie.
* Para aplicação direta sobre alvenarias, espalhar o material com
desempenadeira de aço inox (especíﬁca para aplicação de gesso), isenta de
ferrugem, em uma camada ﬁna preenchendo toda a super cie.
* Aguardar a cura inicial (ao toque), para em seguida iniciar a aplicação com
máquina de projeção, com bico de 4 mm.

* A secagem ﬁnal do produto se dá em 7 dias, quando subme do
diretamente a condições climá cas normais, evitando dias de forte
insolação, vento ou chuva.
CONSUMO
2
2
* Aproximadamente 2,5 kg/m a 4,0 kg/m , dependendo do acabamento e
substrato.
EMBALAGEM
* Barrica em Kra com 25 ou 50 kg
VALIDADE /ESTOCAGEM
* Produto valido por 12 meses. 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.
* Empilhamento máximo: 3 unidades
IMPORTANTE
* Com incidência de chuvas, recomenda-se retardar a aplicação do material,
pois a intempérie poderá causar manchas, se a pega inicial não es ver
consolidada.
* 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%.
* Em dias quentes, evitar a aplicação do produto no período de maior calor.
* 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.
* 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 a plicação entre outros.
* 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 LITORAL
* 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 da s
condições de aplicação do produto em obras, responsabilizando-se quanto a
qualidade do material em teste de laboratório.
CUIDADOS
* Recomenda-se ao proﬁssional o uso de óculos e luvas de borracha.
* Não reu lizar a embalagem após o uso. Manter a embalagem fechada e
fora do alcance de crianças. Se ingerido, procurar auxílio médico. Em caso de
contato com os olhos ou pele lavar o local a ngido com água corrente e
procurar um médico imediatamente.
* 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.
ATENÇÃO
* Os produtos preservarão suas caracterís cas desde que armazenados
corretamente e seguidas às instruções de uso, con das na embalagem. 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.
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