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BOLETIM TÉCNICO 
 

Mazacorten 
 
Descrição do produto: 
Revestimento decorativo com efeito imitando aço envelhecido, direcionado tanto para o 
acabamento, como também para proteger, decorar e inovar paredes e tetos, sejam externos e 
internos, podendo combinar as cores para conferir efeitos diversos. 
  
Composição Química: 
Produto à base Emulsão acrílica estirenada, pigmentos isentos de metais pesados, cargas 
minerais inertes, tensoativo, umectante, coalescente, espessante e microbicidas não metálicos 
e água 

 
Mazacorten Efeito Marrom 
Destinado: Como base para superfícies verticais, parede e tetos, áreas externas e internas. 
Rendimento (1,8L): entre 35 a 40 m²/demão. 
Diluição: Até 30% de água potável. 
Secagem: Ao toque: 2 Horas. Cura Total: 12 Horas 
 
Mazacorten Efeito Laranja e Cinza 
Destinado: Como acabamento, sobre superfície revestida com o Mazacorten Efeito Marrom, 
curado com 2 horas após a aplicação. 

Rendimento Laranja e Cinza (0,450L): entre 35 a 40 m²/demão*. 
Diluição esponja ou estopa: Pronto para uso. 
Diluição pistola ou borrifador: 50% de água potável 
Secagem: Ao toque: 2 Horas. Cura Total: 12 Horas 
*O rendimento pode variar de acordo com a quantidade de efeito aplicado e do método utilizado para aplicação. 

 
Mazacorten Efeito Verniz 
Destinado a aplicação após a utilização do Mazacorten Efeito Laranja e Cinza. 
Rendimento (1,8L): entre 35 a 40 m²/demão. 
Diluição: Até 30% de água potável. 
Secagem: Cura Total: 12 Horas 
 
Ferramenta de aplicação: 
Mazacorten Efeito Marrom: Rolo de Lã ou espuma, pincel e trincha. 
Mazacorten Efeito Laranja e Cinza: Estopa, esponja, pistola bico 1.8 a 2.0 ou borrifador. 
Mazacorten Efeito Verniz: Rolo de Lã ou espuma, pincel e trincha. 
 
Preparação da Superfície:  
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas 
de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias de secagem. As 
partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas e / ou escovadas. Trincas profundas ou 
capilares, irregularidade e porosidade, como as do concreto aparente, devem ser corrigidas. 
Manchas de gordura devem ser removidas com água e detergente. Mofo, bolor, fungos devem 
ser lavados com uma solução composta por água limpa e água sanitária na proporção de 2: 1 
em volume. 

 
Atenção:  
Superfícies com alta absorção devem ser tratadas com Maza Selador Acrílico Premium, após 
sua secagem, se necessário utilizar a Maza Massa Niveladora. 
Superfícies com baixa coesão, utilizar o Maza Fundo Preparador Base Água. 
Em superfícies ferrosas utilizar Maza Eco Primer ou Zarcão. 
Em superfícies não ferrosas utiliza Maza Eco Primer ou Wash Primer. 
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Rendimento: O Rendimento e o desempenho dos produtos dependem das condições ideais 
de preparação da superfície onde serão aplicados e de fatores alheios ao controle do fabricante, 
como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas 
locais, diluição, espessura, conhecimentos técnicos e práticos do profissional aplicador (mão 
de obra) e outros casos excepcionais. Em função desses fatores o rendimento pode apresentar 
outras variações. 
 
Nota sobre cor: Em superfícies amplas sugere-se aplicar sempre produtos do mesmo lote com 
no mínimo 02 (dois) profissionais na execução. Cores aplicadas com lotes diferenciados bem 
como aplicações realizadas em períodos diferenciados, podem apresentar diferença na cor, por 
conta do intemperismo, agregação de poeira ambiental, estabilização da cor por influência solar, 
temperatura ambiente no momento da aplicação, diluição, conhecimentos práticos e técnicos 
da mão de obra, dentre outros fatores que fogem do controle do fabricante. A mesma cor 
aplicada em superfícies que já estejam pintadas, poderá apresentar alteração na tonalidade por 
influência da luz, assim como as variações de relevos podem influenciar diretamente na 
percepção da cor. 
 
Equipamentos de Proteção:  
Utilize máscaras de respiração, óculos protetores e luvas de látex durante a aplicação. 
 
Assessoria Técnica: 
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 pelo 
www.maza.com.br 

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

 
Embalagem: Validade: Última Revisão: 
 Kit 4,5 Litros    36 meses                     27/08/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


