Arte Fulget
Manual de aplicação

Descrição

Arte Fulget é constituído por pedras selecionadas naturais ou pigmentadas,
com polímero acrílico puro de alto desempenho.

Indicação

Indicado para pintura de superfícies internas de alvenaria em geral, concreto,
blocos de cimento, blocos cerâmicos, placas pré-moldadas, entre outras.
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Preparação da superfície
A superfície deve estar limpa, isenta de umidade, pó e outras sujeiras.
— Se você identificar mofo, lave com solução à base de cloro.
— Se a parede estiver desgastada/desagregando, raspe ou escove as partes soltas.
— Caso a parede esteja com pintura com brilho deverá ser lixada.
— Se a superfície apresentar desníveis ou ondulações deverá ser corrigida com uma
massa de correção.
—

Cuidados que antecedem a aplicação:
Para o sucesso da aplicação, evitar dias com temperatura abaixo de 16 Graus
e dias chuvosos, Garantindo um melhor acabamento.

Aplicação
Aplição do fundo primer e selador:
Aplicar o fundo primer com uma desenpenaderia de PVC, com movimentos
circulares, de baixo para cima ou na horizontal. Aplicar até a superfície estar
devidamente corrigida.
Aplicar selador com rolo de lã ou espuma de forma uniforme.

Aplicação do acabamento
Primeira etapa:
Preparação do produto: Caso o material esteja com aspecto seco, agitar o
produto com um misturador em uma velocidade moderada, até o produto
apresentar consistência ideal para aplicação.
Segunda etapa:
Aplicar a massa de acabamento em 1 demão, espalhar com desempenadeira
de PVP lisa de forma uniforme e sem excesso. Após espalhar o material, com a
própria desempenaderia de PVP, deverá retornar e alisar de forma suave e
com pouca inclinação para atingir o acabamento desejado.

Secagem:
O revestimento tem uma secagem a toque de até 24 horas e sua cura total fica
em torno de até 30 dias, dependendo do tipo de superfície e do clima aplicado.

OBS: Os produtos USECOR são produzidos a partir de pedras naturais, por esse motivo o
revestimento poderá sofrer variação de cor e tonalidade de um lote para outro.
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Dados do Técnicos
Embalagem:

Galão de 5 kg e barrica 28 Kg.

Validade:

6 Meses a partir da data de fabricação.

Composição básica:

Polímeros acrílicos, minerais e aditivos.

Condições de
armazenamento:

Armazenar em local seco, em temperaturas entre +5°C e +35°C.
Protegido da luz direta do sol e do gelo.

Ambiente:

Interno

Consumo:

7 kg/m²

Importante

Rendimento pode variar de acordo com a superfície e acabamento
desejado do aplicador.

Precauções

O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação
e secagem; Durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos
de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele
e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de
inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte
um médico levando a embalagem; Este produto é destinado para
pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso.
Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT
NBR 14725-2. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de
resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.

Termo de
garantia

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia
de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo.Garantia
de 05 anos, fornecidos em condições adequados para uso em paredes
internas e externas. Existem alguns fatores na qual a garantia está
condicionada:
- Aplicação do material por profissionais não credenciados,
- Local da aplicação do material, apresentar manchas ocasionadas por
produtos desconhecidos, infiltrações de dentro para fora, deslocamento
do revestimento devido a solturas de reboco e por problemas estruturais
do imóvel;
- Aplicação em paredes úmidas ou quando apresentar crostas de sujeiras
e/ou bolor.
- Importante nunca aplicar sobre paredes quentes e sob calor excessivo
do sol.
A não observância dessas indicações pode gerar problemas de
descascamento da superfície, perda das características de aderência e
resistência ao atrito.
As recomendações e informações contidas neste boletim são meramente
orientativas e dadas de boa fé e representam o melhor de nosso
conhecimento. O consumidor/aplicador deve observar os procedimentos
e normas existentes.

