
APRESENTAÇÃO
É uma argamassa especialmente desenvolvida para micro revestimento, disponíveis em várias cores.

PREPARO E APLICAÇÃO
Retirar do balde de Kit de QUARTZOARTE CIMENTO QUEIMADO o recipiente de 5 litros de emulsão acrílica
e o pó. 

Colocar em um recipiente limpo e estanque, primeiramente a emulsão acrílica, logo após adicionar o pó 
espalhando em forma de chuva e com auxílio de uma hélice acoplada à furadeira misturar até obter um 
produto homogêneo, cremoso e sem grumos.

Proporções aproximadas para a mistura de QUARTZOARTE CIMENTO QUEIMADO: 2 medidas de pó para 1 
medida de emulsão acrílica.
 
O tempo de utilização da mistura preparada é de 4 horas, passado este período a massa deverá
ser descartada

Aplicar a primeira demão da mistura sobre a base garantindo uma aplicação homogênea e atingindo uma 
espessura aproximada de 1,5mm, utilizando uma desempenadeira metálica lisa e aplicando uma pressão 
suave e friccionando.  Deixar secar um pouco  e  lixar quando o produto ainda estiver semi-seco (usar lixa 
d’água 120/150) para obter um acabamento liso e sem irregularidades. Deixar secar.

IMPORTANTE: Lixar a superfície no mesmo dia da aplicação.

Preparar uma nova mistura conforme realizado para a primeira demão, para ser aplicado na
segunda demão. Aplicar a segunda demão do Micro revestimento, utilizando uma desempenadeira metá-
lica lisa aplicar uma pressão média sobre a superfície e garantindo uma espessura aproximada de 0,5 mm, 
procurando deixar um acabamento fino e liso. Lixar quando o produto estiver semi-seco (usar lixa de água 
de 150/180) para obter um acabamento liso e sem irregularidades. Deixar secar.

QUARTZOARTE CIMENTO QUEIMADO 
ARGAMASSA REVESTIMENTO. Uso interno e Externo

DADOS TÉCNICOS
Composição do sistema:
12 kg de pó: composto de cimento, agregados
minerais, aditivos químicos atóxicos e polímeros.
5 litros de resina aquosa neutra: composto de
resina acrílica, aditivos químicos atóxicos e água.

Embalagem:
Kit de Quartzo Arte Cimento Queimado balde
de 17kg 

Cor:
Variados

Consumo:
Por Kit, faz 10m² com aplicação de 2 camadas. 

Temperatura de Trabalho:
Temperatura do ar entre 5°C e 35°C com umidade 
relativa do ar inferior a 80%. 



PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

PO micro revestimento possui boa flexibilidade, mas não soluciona problemas estruturais.

Em áreas externas, e pisos é necessário o uso de tela de vidro ou de poliéster resistente a álcalis com
aplicação de base polimérica.

Aconselha-se não aplicar o produto e procurar uma solução técnica ao problema, quando houver
necessidade de aplicar sobre pisos cerâmicos, lajotas ou mosaicos localizados no térreo sobre terreno
natural com possibilidade de umidade do solo.

Espessura do sistema de micro revestimento aplicada deve ter no mínimo de 3mm até 4mm final.

Não aplicar o produto quando estiver sendo atingido pelos raios diretos do sol, sobretudo no verão. 

Proteger com fita de papel todo o perímetro de rodapés, ralo, sanitários, divisões, etc., antes de iniciar os 
trabalhos. Quando a superfície estiver limpa e bem nivelada, pode-se começar com a aplicação.

Para esclarecer qualquer dúvida, entre em contato com nosso Departamento Técnico.

Verificar as ferramentas de trabalho e equipamentos de segurança.

Utilizar luvas de borracha e óculos quando estiver utilizando o produto.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

Em caso de contato com olhos ou pele lavar com água em abundância e persistindo a irritação, 
procurar um médico.

DADOS TÉCNICOS
Tempo de Utilização:
Até 4 horas. Em temperatura ambiente maior que 
20°C o tempo de utilização deve ser reduzido.

Superfície de Aplicação:
Sobre a base polimérica.
Sobre massa de PVA ou acrílica, tinta acrílica.
Sobre paredes de sistemas em seco (Drywall)

Liberação de Tráfego:
- Para tráfego de pessoas, com cuidado, após 24 
horas de aplicada a última demão do Acabamento.
- Para tráfego de pessoas ou apoiar móveis
pesados aguardar 20 dias, do término da
aplicação do Acabamento.
- Todo tráfego incluindo arraste de móveis e car-
rinhos, após 30 dias do término da aplicação do 
Acabamento.



Inalação: Levar a um ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: Não provoque vômito, procurar um médico imediatamente, levando a embalagem do produto.

Descartar resíduos do material em estabelecimento autorizado, de acordo com lei ambiental vigente.

ESTOCAGEM

Armazenar em local seco e arejado sobre estrados de madeira formando pilhas de até 1,50 m de altura na 
sua embalagem original fechada. 

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação, desde que seguidas às orientações de armazenamento. 

A garantia de desempenho deste produto fica assegurada desde que o armazenamento, o preparo e
aplicação tenham sido realizados rigorosamente conforme as instruções da embalagem.


