
CIMENTO QUEIMADO PEROLIZADO

Cimento Queimado Perolizado é uma massa para uso externo e interno de fácil aplicação que 
proporciona beleza e sofisticação aos ambientes. 
Desenvolvido com alta tecnologia, utiliza microesferas brilhantes para dar um toque refinado aos 
trabalhos. 

* Produto com hidrorrepelência, acabamento aveludado e pronto para uso.

Indicação: Uso Externo e Interno.

Resina de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais 
inertes, aditivos, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolinonas, espessantes e água.

pH = 8 a 10
Densidade a 25 °C (g/cm³): 

1,400 a 1,450 
Sólidos/Peso %

54 a 58 
Sólidos/Volume %

37 a 41
V.O.C

6,27 g/L
Consistência (cm2)

7,0 a 7,5

De acordo com a Norma ABNT NBR 13245:2011. Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, 
lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar 
a pintura, observe todas as orientações necessárias abaixo:
Reboco Novo: Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico ou Fundo Preparador 
de Paredes. Concreto Novo: Aguardar secagem e curas (mínimo 30 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes. 
Reboco Fraco (Baixa Coesão): Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de 
Paredes.
Imperfeições Rasas: Corrigir com Maza Massa Acrílica (exterior, interior), ou Maza Massa Corrida (interior).
Imperfeições Profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderida: Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal e as 
partículas o máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa: Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
Partes Mofadas: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem.
Repintura: Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique o 
Acrílico Premium Total Protect.
Gesso: Aguarde a secagem total, remova o pó e utilize a Tinta para Gesso Maza ou Fundo Preparador de 
Paredes.
Superfícies Brilhantes: Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

Espátula de plástico 
ou  Desempenadeira 

de aço inox.
Pronto para Uso.

14 cores em Linha

01 cor de Base

Balde Plástico 3kg: 25m² 
Balde Plástico 1,2kg: 10m2

Rendimento por demão.

Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 1 hora

Final: 24 horas

2 a 3
Dependendo do estado e cor 

da superfície pode haver uma maior 
necessidade de demãos.

Obs.: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, 
condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.



ATENÇÃO: Provoca irritação à pele. Provoca irritação ocular grave. Nocivo para os organismos aquáticos. Lave 
cuidadosamente após o manuseio. Use luvas de proteção, proteção respiratória e proteção ocular. EM CASO DE 
CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. EM 
CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de 
lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando. Evite a liberação para o ambiente.

Produto em conformidade com a norma da ABNT NBR 15079 e classificado conforme norma ABNT NBR 11702 
tipo 4.6.1 Textura de Grãos Fino (lisa).

Poder de cobertura seca de acordo com a ABNT NBR 14942.
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.

MODO DE APLICAÇÃO:
1ª ETAPA: Primeiramente a parede deve estar lisa com massa corrida ou massa acrílica. Se for repintura e a tinta for 
semi-brilho ou acetinado é necessário lixar com lixa 220. 
2ª ETAPA: Abrir a embalagem, mexer e aplicar a primeira demão com pouco produto na espátula sempre fazendo 
movimentos curtos e sem deixar excesso. Esperar secar a primeira demão e aplicar a segunda demão seguindo a 
“ETAPA 2” e espere secar.
Obs: O cimento queimado perolizado não aceita lixamento e tome cuidado para não deixar alto relevo.

Balde Plástico 3kg
Balde Plástico 1,2kg 36 MESES

Balde 3kg – REV/004
Balde 1,2kg - REV/004

23/07/2021

PRECAUÇÕES E GARANTIAS. ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE 
DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. MANTENHA A LATA BEM FECHADA PARA UMA BOA CONSERVAÇÃO DO 
PRODUTO. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o 
ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. A embalagem é reciclável.  A garantia é constituída, desde que 
o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e 
o número do lote de fabricação e restringindo à reposição dos produtos. Emergência Médicas (24 horas): CEATOX - Centro 
de Assistência Toxicológica: 0800 0148110.

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua 
linha de produtos. Através do Sac (19) 3656-2570 ou www.maza.com.br

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.


