Acabamentos com Texturas Flexíveis

Uso de seladora na cor (verificar as cores disponíveis) + Textura flexível colorida
sobre a Placa cimentícia (verificar as cores disponíveis)

Grafiato flexível (seladora + textura na cor):

Revestimento rústico de baixo relevo, que permite acabamento grafiato em áreas
internas e externas sobre sistemas que necessitam de flexibilidade, tais como placas
Cimentícias no sistema steel e wood frame. Consulte sempre o departamento Técnico
antes de iniciar ou especificar os materiais.
Principais Características
•
•
•
•
•

Garante acabamento uniforme em toda a superfície;
Durável, resiste às ações das intempéries;
Sua formulação especialmente desenvolvida confere excelente flexibilidade,
resistência à abrasão, ótima aderência e fácil aplicação;
Revestimento Hidrorepelente, repele a água e evita o acúmulo de sujeira;
Permite criar efeitos decorativos variados de acordo com o projeto arquitetônico.

Composição: Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos, cargas minerais inertes,
microbicidas e água.
Consumo estimado: de 2,0 a 3,0 Kg / m² - valores podem variar em função do efeito
e aplicação – devem ser verificados pelo responsável

Cores:

Embalagem: Barrica em Kraft de 30 kg para a Textura

Recomendações
Cores intensas, fortes ou vivas não são recomendadas em áreas externas, pois pode
ocorrer manchamento e/ou desbotamento devido a intempéries, fatores ligados à
aplicação ou ainda exposição à raios ultra-violeta.
Pode haver variação de tonalidade de lote para lote. Por isso, recomenda-se que seja
feita a compra total por pano de fachada

Textura Elastômerica (seladora + textura na cor):

Textura projetada de fácil aplicação, elevada produtividade e excelente poder de
cobertura. Permite acabamento raspado, flocado e travertino ou rolado com rolo de
textura tipo “cabelo de anjo” em áreas internas e externas sobre sistemas que
necessitam de flexibilidade, tais como placas Cimentícias no sistema steel e wood
frame. Consulte sempre o departamento Técnico antes de iniciar ou especificar os
materiais.
Aplicação mecanizada
produtividade.
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Principais Características
•
•

Revestimento hidrorepelente, repele a água e evita o acúmulo de sujeita;
Produto pronto para uso

Composição: Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos, cargas minerais inertes,
microbicidas e água.
Consumo estimado: de 2,5 a 3,5 Kg / m² - valores podem variar em função do efeito
(flocado e travertino) e aplicação – devem ser verificados pelo responsável
Consumo estimado: de 1,5 a 2,5 Kg / m² - valores podem variar em função do efeito
(textura rolada) e aplicação – devem ser verificados pelo responsável

Cores:

Embalagem: Barrica em Kraft de 30 kg para a Textura
Recomendações:
Cores intensas, fortes ou vivas não são recomendadas em áreas externas, pois pode
ocorrer manchamento e/ou desbotamento devido a intempéries, fatores ligados à
aplicação ou ainda exposição à raios ultra-violeta.
Pode haver variação de tonalidade de lote para lote. Por isso, recomenda-se que seja
feita a compra total por pano de fachada

Seladora Elastômerica para Textura – pigmentada :
Selador desenvolvido como “primer” para revestimentos decorativos acrílicos em áreas
internas e externas.

Principais características

juntas.

Sela a superfície e torna a absorção uniforme, evitando o efeito fotografia das
Indicado para áreas internas e externas.

Propriedades
Composição: Dispersão aquosa de copolímero acrílico e pigmentos.
Cores:

Embalagem: Barrica de 18 L.
Consumo: Aproximadamente 0,150 kg/m2 a 0,250 kg/m².
Recomendações: Para garantir um ótimo acabamento, o Selador Elastômerico deve
ser aplicado na mesma cor do revestimento decorativo.

