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BOLETIM TÉCNICO 
 

Produto: MAZAPREN PAREDE 
É uma pintura impermeável, hidro-repelente e elástico que protege as paredes contra fissuras e 
batidas de chuva, além de ter alta durabilidade. Pode ser aplicado sobre reboco, concreto, 
fibrocimento e massa acrílica (aguardando sua perfeita secagem conforme especificado pelo 
fabricante). 
 

Composição Química: 
Emulsão acrílica elastomérica, coalescentes, dióxido de titânio, cargas minerais, bactericidas e 
fungicidas. 
 
Características: 
Líquido branco, viscoso. 
Densidade: 1,28 g/cm3 
 
Rendimento Aproximado: 
Balde de 3,6 Kg – 35 m2/demão 
Balde de 18 Kg – 175 m2/demão 
 
 

Preparação da Superfície (Parede externa sujeitas a batida de chuva): 
Reboco Novo: Aguardar secagem de no mínimo 28 dias. O reboco deve estar poroso, limpo, 
sem pintura, seco, isento de poeira e com boa resistência. Deve-se observar e corrigir 
eventuais trincas com o selante de massa acrílica para vedação. 
 
Reboco em bom estado ou paredes já pintadas: Paredes já pintadas devem ser lixadas até 
remover toda a pintura existente. O reboco, por sua vez, deve estar poroso. 
 
Superfície com umidade: Antes de pintar resolver a falta de impermeabilização que está 
causando o problema. 
 
Superfície com gordura: Misturar água com detergente neutro e lavar. Depois enxaguar com 
bastante água. 
 
Superfície com brilho: Lixar até remover todo o brilho e eliminar o pó com pano úmido. 
 
 

Sistema de Aplicação: 
Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua 
contaminação. 
O Mazapren Parede é aplicado como pintura com rolo de lá alta ou pincel, em 2 e 3 demãos 
respeitando o consumo por m2, com intervalo de 4 horas entre cada demão, a temperatura de 
25º C. Dependendo do tipo e do estado da parede podem ser necessárias mais demãos. 
Apenas na primeira demão, o Mazapren Parede deve ser diluído em no máximo, 1 parte de 
água limpa para 10 partes do produto, para proporcionar melhor penetração ao substrato. 
Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 5 dias para a secagem do produto 
conforme a temperatura, ventilação e umidade relativa no local. 
Rendimento Aproximado: 5 m2/L (em 2 demãos) 
 

Observação: Aplicar com o tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a 
temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar 
ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso. A massa corrida deve conter fungicida 
e bactericida e deverá aguardar sua perfeita secagem. 
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Assessoria Técnica: 
A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para 
quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac (19) 3656-2570 ou pelo 
www.maza.com.br 
 
 
Qualidade e garantia: 
Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) NBR 7200 – Execução de revestimento de paredes e teto de argamassas 
inorgânicas. 
 
Armazenagem: 
Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e 
animais e longe de fontes de calor. 
 
Validade: 36 Meses     Última Revisão: 20/01/2023  
          
 
Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom 
resultado 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. 

http://www.maza.com.br/

