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BOLETIM TÉCNICO  
 

 
Produto: FUNDO PREPARADOR BASE SOLVENTE 
Produto formulado para tratar superfícies de alvenarias que apresentem baixa coesão, calcinação 
e/ou alcalinidade. 
 
Composição Química 
Resinas acrílica base solvente, solventes aromáticos alifáticos. 
 
Modo de Usar 
Aplique o produto com rolo de lã ou espuma. A superfície deve estar completamente limpa, seca, 
isenta de sujeira, materiais gordurosos, mofo e pó. Superfícies com partes soltas: raspar ou lixar 
até completa remoção. Superfícies mofadas: devem ser tratadas com solução 1 : 1 de  água limpa 
e água sanitária; feito tratamento, enxaguar bem, aguardar secagem e aplicar o produto. 
Superfícies com manchas gordurosas: limpar com aguarrás e aguardar secagem para aplicação do 
produto. 
 
Diluição: 
50% em aguarrás. 
 
Demão (s): 
1 demão 
 
Rendimento:   Lata 900ml – Até 9m² 
                          Lata 5L – Até 50m² 
                          Lata 18L – Até 180m² 
Secagem 
Toque ...................15 minutos 
Entre demãos........ 2 horas 
Total ..................... 18 horas 
 
Embalagem 
900ml,5L, 18L. 
 
Assessoria Técnica 
A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para 
qualquer consulta relativa à sua linha de produtos.Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo 
www.maza.com.br 
 
Validade 
36 meses. 
 
Manuseio e Armazenagem 
Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor para que não ocorra alterações em 
suas características iniciais. 
 
Última Revisão 
25/04/2018 
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Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom 
resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a 
preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas 
especificações sem aviso prévio. 


