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USO E APLICAÇÕES
Descrição

Textura estilizada com brilho

Função/Indicação

Proporcionar um excelente acabamento estilizado, com ótima resistência às intempéries e à umidade. Dispensa
escovação.

Ambiente

Exterior e interior

Acabamento

Estilizado e brilhante

REFERÊNCIAS NORMATIVAS
Classificação

De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.1

Norma de desempenho

Norma interna

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Composição

Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas

pH

9 a 10

Embalagens

Balde plástico com 25 kg

Consumo

Arenito Especial Fino: 2,3 a 2,7 kg/m²
Arenito Especial Médio: 2,8 a 3,2 kg/m²
Arenito Especial Grosso: 3,8 a 4,2 kg/m²

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO
Diluição

Até 5% de água limpa

Nº de demãos

1

Fundo

Microrrevestimento na cor

Modo de aplicação

Utilizar desempenadeira, dando acabamento com espátula ou desempenadeira de plástico.

Tempo de secagem
Condições ambientais
para aplicação

Toque: 3 h
Área externa: 36 h
Área interna: 72 h
Final: 28 dias
Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar
maior que 90%

Preparo da superfície

Leia atentamente o item “Cuidados com o preparo da superfície”. Se necessário, corrija as imperfeições com
regularizador de paredes. Antes da aplicação do produto, é necessário aplicação de microrrevestimento,
pigmentado na mesma cor do arenito especial, como fundo

Cuidados com o
preparo da superfície

É NECESSÁRIO APLICAR FUNDO: aplique microrrevestimento na mesma cor do Arenito Especial | PARTÍCULAS
SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de
paredes | POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água,
aguardando a secagem | ÓLEOS E GRAXAS: elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a
secagem para a aplicação | PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem.
|SUPERFÍCIES METÁLICAS: aplicar primer ou fundo fosco apropriado antes do microrrevestimento | REBOCO
NOVO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias, no mínimo. Após a cura, aplique uma demão de
microrrevestimento | REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS:
aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente | IMPERFEIÇÕES RASAS E OU
ONDULADAS: corrija-as com regularizador de paredes (ambientes externos e internos). Em paredes que possuem
acabamento acetinado ou brilhante, lixar até a remoção do brilho. Em paredes de reboco com remendos ou
pontos com diferença de absorção, utilizar fundo preparador de paredes à base de solvente

Recomendações após a
aplicação
Recomendações de
segurança

Até 20 dias após a aplicação do arenito, podem aparecer manchas causadas por respingos ou pingos isolados de
chuva, principalmente, em cores escuras. Ocorrendo tal situação, deve-se lavar prontamente a superfície, com
água, sem esfregar
As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e
ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar
com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em
caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA
Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazultintas.com.br
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