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BOLETIM TÉCNICO 

 

COMPLEMENTO IMOBILIÁRIO 

SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO 

 
 

Descrição: Fundo acrílico, à base de água, com grande poder de enchimento, ótima aderência e de 

fácil aplicação.   

 

Uso e Aplicações: Seu uso é recomendado para superfícies externas e internas de reboco novo e firme, 

objetivando a uniformização e absorção das mesmas, aumentando o rendimento das tintas 

de acabamento. 

 

Código do Produto: SL 46... 

 

Tipo de Veiculo: Acrílicos 

 

Cor: Branco 

 

Acabamento: Fosco  

 

Teor de Sólidos: Por Peso:      46 + / -  2%  

 

Diluicão:  10 – 20  % 

  

Diluente:  Água   

 

Viscosidade à 25ºC K .U : 80 à 100 U. K. 

 

Método de Aplicação: Rolo de lã / Trincha / Pincel 

 

Rendimento Teórico : 35 a 40m
2   

par galão p/ demão, variável de acordo com a diluição , rugosidade absorção 

do substrato e preparação da superfície. 

 

Secagem/ nº de demãos: Aplicar de 1 a 2 demãos, com intervalo de 5 a 6 horas. 

 

Massa Especifica: 1,360  + / -  0,030 g/Cm
3
 

 

Instruções Gerais Misturar com agitação constante  até perfeita homogeneização , diluir o produto com  

Água ,   ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. 

 

Preparação da Superfície :       A superfície a ser pintada deverá estar sempre seca isenta de contaminantes como, poeira, 

graxa, óleo, etc... 

 

Estocagem : A temperatura ambiente, 24 Meses. 

 

Observações : O Rendimento é teórico , não considerando perdas decorrentes da rugosidade da 

superfície e do método de aplicação. Para garantir maior durabilidade, aguardar 2 

semanas para limpeza da superfície pintada. Podem ocorrer manchas após as primeiras 

chuvas , mas estas desaparecem quando a superfície for lavada sem comprometerem as 

propriedades finais produto.Aguardar no mínimo 28 dias antes de aplicar tintas e produtos 

auxiliares sobre reboco e concreto novo. 


