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cimento queimado quartzolit 
Conforme a NBR 11.702/2010 (tipo 4.6.1) 
 

1. DESCRIÇÃO 
 

O cimento queimado quartzolit é um revestimento liso que permite a obtenção de diversos 
efeitos em áreas internas secas. 

 
2. BASES DE APLICAÇÃO 
 
Áreas internas protegidas de umidade, superfícies novas sem pintura, como em repintura, 
desde que sejam seguidas as instruções de tratamento da superfície. 

 
3. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
 
A superfície deve estar firme, coesa, limpa e seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 
mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Antes de 
iniciar a pintura, observe estas orientações: 
 

Tipo de superfície Tratamento 

Reboco novo 
Aguarde secar e curar (no mínimo 28 dias). Aplique massa 

acrílica e selador acrílico. 

Concreto novo e reboco 

fraco 

Aguarde secar e curar (no mínimo 28 dias). Aplique fundo 

preparador de paredes, massa acrílica e selador acrílico. 

Altamente absorvente Aplique fundo preparador de paredes (conforme 

recomendação na embalagem), massa acrílica e selador 

acrílico. 

Imperfeições profundas Corrija com reboco e aguarde secar e curar (no mínimo 28 

dias). Aplique massa acrílica e selador acrílico.         

Superfícies caiadas e 

partículas soltas ou mal 

aderidas 

Raspe e/ou escove a superfície para eliminar a cal o máximo 

possível, bem como as partes soltas. Aplique fundo 

preparador de paredes (conforme recomendação na 

embalagem), massa acrílica e selador acrílico. 

Manchas de gordura Lave com solução de água e detergente, enxágue e aguarde 

secar. Depois de seco, aplique selador na cor do acabamento. 

Partes mofadas Lave com solução de água sanitária, enxágue e aguarde secar. 

Depois de seco, aplique selador na cor do acabamento. 
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4. DILUIÇÃO 
 
PRONTO PARA USO. 

 
5. RENDIMENTO 
 
Galão de 4,5 kg até 18 m² acabados.  
 

6. FERRAMENTAS 
 
Desempenadeira de aço inox e lixas 400 e 600.  
 
7. APLICAÇÃO 
 
Aplique de 2 a 3 demãos do cimento queimado quartzolit com a desempenadeira e deixe 
secar por, no mínimo, 4 horas entre as demãos.  
Para deixar a superfície totalmente lisa, lixe a 1a demão com lixa 400; na última demão, use 
a lixa 600 e queime com a desempenadeira para obter um efeito manchado e realçar o 
brilho. 
 

8. CORES 
 

Consulte o catálogo. 
 
9. EMBALAGEM 
 
Galão com 4,5 kg. 

 

10. ADVERTÊNCIA 
 
Evite aplicar sob temperatura abaixo de 10 ºC e umidade superior a 90%. 
 
11. COMPOSIÇÃO 
 
Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais 
inertes de granulometrias selecionadas, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos. 
 

12. VALIDADE 
 
2 anos a partir da data de fabricação.  
 
13. OBS.: 
 
O consumo e o rendimento devem ser considerados como referências, pois podem variar 
em função das reais condições de aplicação. Para maior exatidão, recomenda-se um teste 
prático antes do uso. 
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14. PRECAUÇÕES 
 
Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não a reutilize. 
Armazene-a em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Mantenha o 
ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. Use óculos de segurança, 
luvas e máscara protetora. Em caso de contato prolongado com a pele e olhos, lave-os com 
água potável corrente por 15 minutos. Em caso de inalação, afaste-se do local. Se ingerido, 
não provoque vômito¬¬¬. Consulte um médico levando esta embalagem.  


