BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO
UNIVERSO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES
Descrição: Universo Fundo Preparador de Paredes é indicado para uniformizar a absorção,
selar e aumentar a coesão de superfícies externas e internas como reboco fraco, concreto ou
reboco novo, pintura descascada ou calcinada, paredes caiadas e fibrocimento. É um produto
de grande poder de penetração e de fácil aplicação que proporciona ótima aderência para os
acabamentos.
Produto à base de água, de baixo odor e secagem rápida.
Propriedades físico-químicas
Cor: Incolor
Viscosidade: 45 - 47 KU
Peso Específico: 1,01
Ponto de Fulgor: >100° C
Baixa Toxicidade
Classificação: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.1.2.7
Informações Técnicas:
Composição: Emulsão à base de copolímero acrílico, aditivos especiais, biocidas e água.
Prazo de Validade: 36 meses
Embalagens disponíveis: 18L– 15L - 3,6L e 900ml
Rendimentos: até 275m² demão / lata18L
até 229m² demão / balde15L
até 55m² demão / galão 3,6L
até 13,75m² demão / quarto 900ml
Aplicação: Rolo de lã, pincéis e airless.
Secagem toque: 1h
Final: 4 h
Diluição:
Diluir com água limpa
Para superfícies indicadas diluir no mínimo com 50% de água
Demãos: 1 única demão.
Limpeza: Limpe as ferramentas c/ água e sabão.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE
Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, limpa, seca e sem poeira, gordura ou
graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é principio fundamental
para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso:
Pequenas imperfeições: aplicar uma demão de Universo Fundo Preparador de Paredes em
toda superfície e posteriormente efetuar correção das imperfeições com Universo Massa
Corrida (Interiores) ou Universo Massa Acrílica (Exteriores e Interiores).
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Imperfeições profundas: Corrigir com reboco e aguardar cura e secagem por 30 dias, aplicar
Universo Fundo Preparador de Paredes antes da tinta.
Superfícies mal aderidas e soltas, desagregada, calcinadas, pintura a cal, pinturas velhas
em mau estado: Raspar, escovar ou lixar até total remoção dos resíduos, eliminar o pó e
aplicar Universo Fundo Preparador de Paredes antes da tinta.
Concreto novo / Reboco novo: Aguardar a cura e secagem no mínimo 30 dias. Aplicar
Universo Fundo Preparador de Paredes antes da tinta.
Partes mofadas: Lavar com solução de água e água sanitária na proporção de 1/1 , deixar agir
por 30 min. Enxaguar e aguardar a secagem.
PRECAUÇÕES
Evite pintar em dias chuvosos. Procure usar em temperatura ambiente entre 10ºC e 40ºC e
umidade relativa do ar inferior a 85%. As superfícies devem ser rigorosamente observadas
próximo ao rodapé quanto a cura e secagem, mesmo após 30 dias. Não recomendamos a
utilização combinada ou em mistura com outros produtos não especificados pelo fabricante.
Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação,
aplicação, secagem e após aplicação. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança,
durante o lixamento e aplicação da tinta.
OBS:
Não indicamos a aplicação direta do produto em qualquer superfície que contenha gesso.
Neste caso recomendamos aplicar Universo Gesso & Drywall.

Maiores informações
Entre em contato com nosso departamento técnico 08007711655
SUPORTE AO MÉDICO
ATENDIMENTO 24 HORAS / CEATOX

Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661 8571 ou 0800 0148110
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