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cimento queimado piso e parede quartzolit 
 
Com acabamento fosco e visual rústico, o cimento queimado piso e parede 
quartzolit confere ao ambiente um aspecto industrial moderno e sofisticado. Ideal 
para paredes e pisos de ambientes internos ou protegidos de sol e chuva, já vem 
pronto para aplicar e possui alto rendimento. 
 

 
PREPARO DA SUPERFÍCIE  

 
A superfície deve estar firme, coesa, limpa e seca, sem poeira, gordura, graxa, 
sabão, mofo ou quaisquer outras substâncias que impeçam a aderência do produto 
no substrato. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou 
escovadas e buracos, fissuras ou ondulações corrigidas. Antes de iniciar a 
aplicação, observe estas orientações: 
 
 

Superfícies 
para 
aplicação: 
Reboco, 
concreto, 
fibrocimento, 
massa 
corrida ou 
acrílica, 
gesso, 
repintura, 
contrapiso, 
cerâmicas, 
azulejos e 
porcelanatos. 

Demãos 
necessárias: 
São necessárias 
de 2 a 3 demãos. 
 
Para aplicar, 
você vai 
precisar de: 
Desempenadeira 
de aço 
inoxidável com 
cantos 
arredondados. 

Como 
preparar: 
O produto já 
vem pronto 
para uso. É 
necessário 
apenas 
homogeneizar.  
 Caso 
necessário, 
diluir no 
máximo em 
5% de água 
sobre o 
volume total 
da 
embalagem. 

Rendimento 
acabado: 
Parede:  
18m² por 
balde de 4,5 
kg (ou 4m² 
por kg). 
 
Piso:  
9m² por 
balde de 4,5 
kg (ou 2m² 
por kg). 

Tempo de 
secagem: 
Parede: 
4 h entre 
demãos. 
24 h para 
secagem 
total. 
 
Piso: 
4 h entre 
demãos e 
para 
aplicação do 
verniz 
protetor para 
pisos. 
72 h para 
tráfego leve.* 
7 dias para 
secagem 
total.* 
 
*Liberação para 
tráfego após 
aplicação do 
verniz protetor 
para pisos 
quartzolit. 

file:///C:/Users/l8092545/Desktop/WORD/www.quartzolit.weber


 Boletim Técnico – Cimento queimado piso e parede quartzolit 
Pág. 2 de 5 

  

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda. – Divisão Quartzolit 
Matriz: Via de Acesso João de Góes, 2127 – Jandira – São Paulo – SP – Brasil - CEP 06612-000 

SAC: 0800 709 6979 - www.quartzolit.weber 

COMO ESTÁ? O QUE FAZER? 

Parede com reboco 
novo, argamassa, 
concreto ou cimento:  

Após o tempo de cura de 30 dias, ainda tendo grãos 
soltos ou pó aplique fundo preparador de paredes, se 
não, lixe e aplique um selador acrílico de paredes e 
massa acrílica. 

Pintura em bom estado: Observe a superfície e se tiver brilho deve ser lixada. 
Elimine o pó ou resíduos. 

Paredes com gesso, de 
drywall (acartonado), 
forro ou sanca: 

Aguarde os 30 dias para secagem e aplique um 
selador para gesso. 

Repintura de parede 
com bolhas ou partes 
soltas:  

Raspe com uma espátula retirando as partes soltas e 
aplique uma demão de fundo preparador de paredes 
e massa acrílica. 

Parede com 
acabamento irregular: 

Nivele com massa acrílica. 

Parede com falhas e 
imperfeições profundas: 

Corrija com argamassa e aguarde curar por no 
mínimo 28 dias. 

Parede com mofo: Lave com uma mistura de água e água sanitária em 
partes iguais (1:1), deixe agir por pelo menos uma 
hora, enxágue e aguardar secar. 

Pinturas antigas, com 
cal ou fibrocimento: 

Lixe e retire o pó com pano úmido. Aplique uma 
demão de fundo preparador de paredes. 

Parede com umidade: A causa da umidade deve ser identificada e tratada. 
Consulte a linha de impermeabilizantes quartzolit. 

Manchas de gordura: Lave com a água e detergente neutro, enxágue e 
aguarde secar. 

Contrapiso ou 
argamassa 
desempenada: 

Aguarde o prazo mínimo de 14 dias de cura. Utilize 
uma lixa ou espátula para tirar ressaltos/rebarbas 
do piso, elimine o pó ou resíduos. 

Pisos pintados em bom 
estado: 

Lixe até a remoção total do brilho, elimine o pó ou 
resíduos. 

Cerâmicas, azulejos e 
porcelanatos: 

Limpe antes com limpador quartzolit ou detergente 
ácido similar e certifique-se que a superfície esteja 
limpa e livre de quaisquer outras substâncias que 
impeçam a aderência do produto no substrato.  

Piso irregular: Superfícies com irregularidades ou desníveis 
maiores que 2 mm regularize com massa de 
preparação quartzolit ou prepara pro quartzolit. 

 
APLICANDO O PRODUTO 

 
1. Proteja com fita crepe quartzolit os locais do ambiente que o produto não 

deve ser aplicado. 
2. Abra a embalagem e misture bem o produto com uma espátula. 
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3. Com a desempenadeira, aplique uma fina camada de modo uniforme em 
toda a superfície e deixe secar por 4 horas. 

4. Aplique a segunda demão do produto com movimentos irregulares e 
aleatórios pressionando levemente a desempenadeira. Esses movimentos 
que vão criar o efeito de cimento queimado.  

5. Se necessário, aplique a terceira demão repetindo a etapa anterior para 
obter o efeito desejado. Quando a aplicação for no piso a terceira demão é 
obrigatória. 

6. Em caso de grandes ondulações por excesso de produto, pode ser feito o 
lixamento no local e com um pano levemente úmido remover o pó. 

7. Em sobreposição de cerâmica e porcelanato, as juntas devem ser 
regularizadas em duas de demãos com o próprio produto antes da aplicação 
total na área. Caso a profundidade seja maior que 2mm é necessária a 
regularização com massa de preparação quartzolit ou prepara pro quartzolit 
direto nas juntas. 
 

verniz protetor para pisos quartzolit 
 
Quando a aplicação do cimento queimado piso e parede quartzolit for feita no piso 
(contrapiso ou sobreposição), para garantir a proteção e durabilidade, é obrigatório 
o uso de verniz protetor para pisos quartzolit. Após 4 horas da aplicação da última 
demão do produto, inicie a aplicação do verniz protetor para pisos. Aplique, no 
mínimo, 3 demãos do produto com intervalo mínimo de 30 minutos ou até 
apresentar aspecto seco. 

 
RECOMENDAÇÕES 

 

• Use óculos de segurança, luvas e máscara protetora.  

• É recomendado, na aplicação no piso, trafegar apenas após a finalização do 

acabamento com verniz protetor para pisos quartzolit respeitando o tempo 

mínimo para tráfego.  

• Não aplicar o produto em áreas externas desprotegidas, áreas em contato 

frequente com umidade ou água, ambientes com incidência de agentes 

químicos como ácidos, amônia, entre outros e no piso de áreas com tráfego 

de carros, maquinários ou ferramentas industriais. 

• Na existência de juntas de dilatação, faça as mesmas juntas na aplicação do 

produto. 

• Em casos que não houver a regularização do substrato pode gerar um maior 

consumo do produto, exigindo mais demãos sobre a superfície. 

• Nunca interrompa a aplicação da demão do produto até cobrir toda a 

superfície.  

• Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Evite 

aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15°C ou 
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acima de 40°C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente 

sobre a área que está sendo feita a aplicação.  

• Mantenha a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso. 

• Não molhe nem lave o a região antes de finalizar a aplicação do cimento 

queimado piso e parede quartzolit, ou no caso de aplicação no piso, com o 

cimento queimado e verniz protetor. Infiltrações de água e umidade 

remanescente geram manchas e desplacamentos.  

• Aguardar no mínimo 7 dias para realização de limpeza na superfície. Para 

melhor conservação, deve-se realizar a limpeza do produto com pano e 

detergente neutro. 

• A revitalização, quando o produto for aplicado na parede, pode ser feita com 

uma nova demão de cimento queimado piso e parede quartzolit, após 

lixamento leve e limpeza da superfície. Quando a aplicação for no piso, após 

dois anos, recomenda-se a limpeza da área, lixar em caso tenha áreas com 

brilho, aplicar uma nova demão do cimento queimado e finalizar com três 

demãos de verniz protetor para piso quartzolit. Importante sempre avaliar e 

corrigir possíveis problemas (como os apresentados no PREPARO DA 

SUPERFICIE) mesmo na revitalização. 

 

PRECAUÇÕES 

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à 
exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem 
seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto. 
 

COMPOSIÇÃO QUIMICA 
 
À base de emulsão acrílica modificada, minerais inertes, glicóis e aditivos minerais. 
 

VALIDADE 
 

36 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem. 

 

ARMAZAENAGEM 
 

Armazene em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no 

máximo 3 baldes de 4,5kg de altura, em sua embalagem original fechada. 

 

IMPORTANTE 
 

• O rendimento e o desempenho do cimento queimado piso e parede quartzolit 
dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde 
será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da quartzolit, como 
uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, 
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temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos 
e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Para maior exatidão, 
recomenda-se um teste prático antes da aplicação. 

• Por se tratar de um revestimento acrílico, eventualmente poderão ocorrer 
diferenças de tonalidade entre os lotes de fabricação que poderão se tornar 
mais evidentes quando aplicados na mesma parede ou superfície. Isso não é 
caracterizado como vício do produto. Procure sempre aplicar lotes iguais na 
mesma parede ou superfície. 

 
TELEFONE PARA CONTATO: 0800 709 69 79 
 
Distribuído e comercializado por: 
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INSUDTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – 
DIVISÃO QUARTZOLIT 
Via de Acesso João de Goés, 2127 – CEP 06612-00 – Jandira – SP 
CNPJ 61.064.838/0034-00 
 

Documento revisado em dezembro de 2022. 
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