BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO
UNIVERSO TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA PREMIUM
Descrição: Universo Textura Acrílica Rústica Premium é um produto acrílico, que possui em
sua fórmula grandes partículas de cristais, que proporcionam um efeito riscado com veios
profundos e irregulares, proporcionando um efeito decorativo moderno e sofisticado. Pode ser
utilizado em paredes internas e externas*, devido a sua alta resistência à abrasão, ótima
aderência e ser hidrorrepelente. Devido a sua consistência proporciona alto poder de
enchimento, possibilitando disfarçar as imperfeições da superfície.
É indicada para revestimento de superfícies de alvenaria e blocos de concreto, proporcionando
um efeito rústico e dispensando o uso da massa corrida ou acrílica. Aplique a Textura com a
desempenadeira de aço de modo uniforme em áreas de no máximo 2m² por vez, em seguida
passar a desempenadeira plástica em sentido vertical várias vezes, obtendo-se assim o efeito
riscado. Em superfícies externas*: Deverá ser aplicado, 2 demãos de Tinta de Acabamento.
Propriedades físico-químicas
Cor: Branco
Peso Específico: 1,78 - 1,92
Ponto de Fulgor: >100° C
Baixa Toxicidade
Classificação: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.6.3
Informações Técnicas
Composição: Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, aditivos especiais, biocidas
e água.
Prazo de Validade: 36 meses
Embalagem: 25Kg
Rendimento:
Lata e balde 25kg - até 10m² / demão.
Variável conforme a espessura na aplicação, irregularidade da superfície e condições
climáticas.
Aplicação:
Desempenadeira de aço e desempenadeira plástica.
Secagem toque: 1h
Entre demãos: 4h
Final: 12h
A secagem pode variar conforme a espessura aplicada ou pelas condições climáticas.
Diluição: Pronta para uso
Demãos: Uma demão
Obs: Havendo a necessidade em usar mais de uma embalagem deve-se utilizar o mesmo lote.
Limpeza: Limpe as ferramentas c/ água e sabão.
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Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre
10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. Manter o ambiente bem ventilado com
portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação, secagem e após aplicação. Utilizar
mascara protetora, luvas e óculos de segurança durante o lixamento e aplicação da tinta.
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:
Concreto e Reboco novo: Aguardar secagem e cura no mínimo 30 dias e aplicar Universo
Selador Acrílico.
Blocos de Cimento: Nivelar os espaços formados pelas juntas com reboco, após secagem e
cura 30 dias, aplicar Universo Selador Acrílico.
Superfícies brilhantes ou acetinadas: Lixar até a perda total do brilho e eliminar o pó com
pano umedecido com água.
Reboco fraco, superfícies caiadas, superfícies com partes soltas: Raspar e remover o
máximo possível as partes soltas, lixar e eliminar o pó e aplicar Universo Fundo Preparador de
Paredes.
Partes mofadas: Lavar com solução de água sanitária e água na proporção de 1:1, deixar agir
por 30 min. Enxaguar bem e aguardar a secagem.
Manchas de gordura ou graxa: Lavar com uma mistura de água e detergente neutro,
enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.
CUIDADOS:
Evite expor a superfície Texturizada a esforços durante 5 dias após a aplicação, pois a película
estará em processo de cura.
Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a aplicação. Utilizar
máscara protetora, luvas e óculos de segurança, durante a aplicação.
A performance e o desempenho do produto dependem das condições ideais da preparação da
superfície onde será aplicada a de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como:
uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais,
técnicas de aplicação e outros em casos excepcionais.

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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