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texturacrill quartzolit 
 

1. UTILIZAÇÃO 
 
Revestimento decorativo texturizado acrílico hidrorrepelente, lavável e de alta resistência 

para uso externo e interno. 

Indicado para aplicação sobre argamassa de emboço desempenado, placa cimentícia, 

superfícies com pinturas PVA ou acrílica. Para outras bases, consultar a Weber. 

 

2. COMPOSIÇÃO 
 
Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais 

inertes de granulometrias selecionadas, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos. 

Não recomendamos a utilização e/ou misturas com outros produtos sem a orientação do  

Weber. 

 

3. CONDIÇÃO DE APLICAÇÃO 
 

 Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10ºC ou 

acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. 

 A deposição de poeira e fuligem é mais acentuada em superfícies rústicas que em 

superfícies lisas, e também depende de fatores alheios ao nosso controle, como 

localização, proteção (beiral, rufo e pingadeira) e posição da parede pintada, 

frequência de chuvas e direção dos ventos. 

 Aguardar cura completa do emboço aplicado (mínimo 28 dias). 

 Antes da aplicação da textura acrílica quartzolit, utilizar fundo selador pigmentado 

na cor da textura escolhida, onde sua função é uniformizar o substrato aumentando 

o rendimento do revestimento decorativo texturizado. Aguardar secar por no 

mínimo 6 horas para aplicação da textura acrílica. 

 

4. PREPARO DE BASE 
 

 A superfície da base deve estar firme, limpa, seca, isenta de pó, óleo, ou quaisquer  

outros resíduos que possam impedir a aderência da textura acrílica quartzolit. 

 Antes de iniciar a aplicação, observe as orientações abaixo: 
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Tipo de superfície  Tratamento  

Reboco novo  - Aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias). 

Aplicar o fundo selador na cor do acabamento  

Imperfeições profundas  

- Corrigir com reboco externo quartzolit, 

multimassa uso geral ou 

monocapa base quartzolit e aguardar secagem e 

cura (no mínimo 

28 dias). 

- Após secagem aplicar o fundo selador na cor 

do acabamento. 

Manchas de gordura  - Lavar com solução de água e detergente, 

enxaguar e aguardar a secagem. Após secagem 

aplicar o fundo selador na cor do acabamento.  

Partes mofadas  - Lavar com solução de água sanitária, enxaguar 

e aguardar a secagem. Após secagem aplicar o 

fundo selador na cor do acabamento.  

 

 

5. MISTURA 
 

 Para fazer a mistura do produto, usar somente água limpa até ao máximo de 10% 

sobre o peso, adicionando aos poucos para evitar grumos. Manter sempre o mesmo 

percentual para evitar diferenças na tonalidade. 

 Não adicionar à mistura nada que não tenha sido recomendado pela Weber. 

 

6. APLICAÇÃO 
 

 Antes da aplicação da textura acrílica quartzolit, aplicar uma demão de fundo 

selador acrílico na cor da textura escolhida com rolo de lã. 

 Esperar secar no mínimo 6 horas. 

 Para aplicação da textura acrílica quartzolit, espalhar o produto com um rolo de 

textura alveolar ou similar (rolo para chapisco ou textura rustica tipo “cabelo de 

anjo” Tigre 1352 ou Atlas 1155) em movimentos suaves, sempre no mesmo sentido. 

 Nunca interrompa o processo de aplicação no meio do pano para evitar emenda de 

cores. 

Para maiores informações, consultar a Weber. 

 

7. LIMPEZA 
 
Limpe as ferramentas com água e sabão. 

 

 

8. CONSUMO 
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 1,1 kg/m² a 1,3 kg/m² (textura baixa) 

 1,4 kg/m² a 1,7 kg/m² (textura média) 

 1,8 kg/m² a 2,4 kg/m² (textura alta) 

 

OBS: Consumos e rendimentos devem ser considerados como referências, podendo variar 

em função das reais condições de aplicação. Para maior exatidão, recomenda-se um teste 

prático antes do uso. 

 

9. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 
 

 Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar 

a embalagem;  

 Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o 

ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Recomendamos 

usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora;  

 Em caso de contato prolongado com a pele e olhos, lavar com água potável 

corrente por 15 minutos;  

 Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido, não provocar vômito; Consulte 

um médico levando esta embalagem.  

 Em todos os casos, leve consigo esta embalagem e a FISPQ (Ficha de Informações 

de Segurança de Produto Químico) deste produto, disponível em www.weber.com.br 

ou pelo SAC 0800 709 6979. 

 

10. EMBALAGEM 
 
Balde de 25kg. 

 

11. CORES 
 
Disponível em 12 cores. 

 

12. VALIDADE 
 
12 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem. 

 

 

NOTA: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação 

da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Weber, 

como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e/ou de superfície, temperatura, 

condições climáticas e locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, usuário e 

outros. Nesses termos, o rendimento e desempenho podem apresentar variações. 


