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Produto BOLETIM TÉCNICO | ANTIMOFO QUARTZOLIT 

Descrição 

O antimofo quartzolit é uma pintura impermeabilizante de 
excelente acabamento fosco para teto de banheiros, 
cozinhas, saunas e outros ambientes sujeitos à umidade e 
ao vapor d’água. O produto possui tecnologia Quartzolit que 
permite substituir o uso de uma tinta convencional em tetos 
e paredes de ambientes com umidade, eliminando o 
descascamento da tinta e as manchas escuras de bolor. 

 

 
 

Usos 
Tetos e paredes de banheiros, saunas, cozinhas e outros 
ambientes internos sujeitos à umidade e ao vapor d’água. 

Cor Branco 

Vantagens 

• Alta proteção contra fungos, mofo, bolor e bactérias; 
• Proteção eficiente contra manchas e descascamentos causados pela umidade de vapor quente; 
• Super lavável; 
• Pode ser pigmentado; 
• Excelente aderência e cobertura; 
• Fácil aplicação e acabamento fino e fosco.  

INSTRUÇÕES DE USO 

Preparo de substrato 

• Antes de aplicar, verifique se o substrato está íntegro, limpo, seco e livre de qualquer sujeira 
que possa prejudicar a aderência da pintura ao substrato; 

• Para aplicar em gesso e/ou reboco, lixe a superfície até obter uma superfície plana, lisa e 
limpa. Para paredes úmidas, aguarde a secagem; 

• Para paredes com mofo ou bolor, limpe com solução de água e água sanitária (1:1) e, em 
seguida, lixe até que o substrato esteja limpo, plano, liso e firme. 

Aplicação 

• Pode ser feita com rolo de lã de pelo baixo ou pincel de cerdas macias; 
• A aplicação deve ser feita em 2 ou 3 demãos com intervalos de 4 horas; 
• Para rebocos novos, aplique uma demão do produto diluído com 20% de água para selar o 

substrato, para as demãos seguintes, aplique o produto sem diluição. 

Limpeza • Para efetuar a limpeza de respingos na área após a aplicação, utilize o limpador pós-obra geral 
quartzolit. Para limpeza das ferramentas, utilize água limpa. 

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA 

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. 

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS 

Acabamento da pintura Fosco  

Massa específica 1,3 kg/dm3  

Tempo entre demãos 4 horas  

Tempo de secagem completa a 25°C 24 horas  

Validade  24 meses 

LIMITAÇÕES DE USO 

Produto indicado para a correção e prevenção de formação de mofo. Para problemas causados por infiltrações, umidade 
ascendente ou outras fontes de umidade, outros produtos são recomendados para a correção. Nestes casos, consulte o 
Departamento Técnico da Quartzolit. 

CONSUMO TEÓRICO APROXIMADO 

0,105kg/m²/demão, totalizando um rendimento aproximado de 17m². 
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FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM 

O Antimofo banheiro quartzolit é fornecido em galões de 3,6 L. Mantendo em local seco, ventilado e na embalagem 
original lacrada, sua validade é de 24 meses, a partir da data de fabricação. 

IMPORTANTE 

IMPORTANTE: 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 e condições climáticas, locais, além de conhecimentos 
técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do 
produto podem apresentar variações. 

Em caso de dúvidas, solicite orientação técnica gratuita através do nosso SAC – 0800 709 6979 

Distribuído e comercializado por: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – 

DIVISÃO WEBER SAINT-GOBAIN. Via de Acesso João de Góes, 2127 – CEP 06612-0000 – Jandira/SP CNPJ: 61.064.838/0034-

00. 
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