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BOLETIM TÉCNICO  
 

Produto: RESINA INCOLOR BASE SOLVENTE 
Produto recomendado para superfícies de pedras naturais (Ardósia, Pedra Mineira, São Tomé, 
Pedra Goiana, entre outras). Concreto aparente, telhas cerâmicas e cimento amianto, tijolos à 
vista e pisos cimentados, em áreas externas e internas. Impermeabiliza, embeleza e protege a 
superfície, preservando-a do desgaste prematuro devido à ação das intempéries e condições 
de uso, também, facilitando a sua limpeza. 
 

 
Composição Química: 

Resinas acrílica, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos. 
 

 
Preparação da Superfície: 
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: 
 

- Concreto novo  Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias) 
- Manchas de Gordura  Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e 
 ou graxa     aguardar a secagem. 
- Partes Mofadas  Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem. 
 

 
Características: 

Densidade a 25ºC (cm³)   0,82 (± 0,03) 
 

 
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. 
 
Produto pronto para uso. 
 

 
Rendimento:  
8 à 10m² / litro / demão     
 

 
Secagem: 

Toque       15 Minutos  
Entre demãos        6 horas 
Circulação de Pessoas     48 horas 
Circulação de Veículos   120 horas 
 
 
Qualidade e garantia: 
Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) NBR 11.072 - Tipo 4.8.3 
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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. 
 

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

 
Embalagem:    Validade:   Última Revisão:  
0,900 litros, 3,6 litros, 18 litros  36 meses   31/05/2017 
 
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. 


