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BOLETIM TÉCNICO 
 
SELADOR ACRILICO PREMIUM 
 
Fundo branco pigmentado de alta resistência e alcalinidade, grande poder de cobertura e 
enchimento, desenvolvido para selar e uniformizar a absorção de superfícies novas em ambientes 
externos e internos como de reboco, blocos de concreto, concreto, fibrocimento e massa fina. 
 
Composição Química: 
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, tensoativos e água. 
 
 
Especificações técnicas: 
Viscosidade K.U. 25°: 90 - 100 
Peso Esp. 25° C (g/cm³): 1,23 ± 0,05 
PH:  9,5  ±  5  
Resíduo: #120  Isento 
Espuma: máximo:  60’’ 
Porcentagem de VOC – 8,8 grs/lt. Conforme norma ABNT NBR-16388 por cromatografia e 
gravimetria. 
 
 
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 abaixo: 
 

Reboco Novo Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza 
Selador Acrílico. 

Concreto Novo Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza 
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 (externo-interna) ou 
Maza Massa Corrida (interna) 

Imperfeições Profundas Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 
dias). 

Superfícies Caiadas, Partículas  
Soltas ou Mal Aderidas 

Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao 
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 uma solução de água sanitária e água na 
proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem. 
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Sistema de Aplicação: 
 

Ferramentas Diluição (Água Potável)  

Rolo de lã, pincel 
ou trincha 

Todas as demãos 10%  

Demãos Rendimento (m/demão) Secagem 

 1 demão 
Lata 900ml – Até 5,5m² 
Balde 3,6 litros – Até 22m² 
Balde 18 litros – Até 110m² 

Ao toque 2 horas 
Final 6 horas 

 
 
Observação: 
O produto após aplicado em áreas externas não poderá ficar exposto por mais de 10 (dez) dias, 
sem receber o acabamento. 
 
 
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 
 
 
Qualidade e garantia: 
Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 
NBR 11.702 – Tipo 4.1.2.5 
 
 
Armazenagem: 
Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor para que não ocorram alterações em 
suas características iniciais. 
 
 
Embalagem:    Validade:   Última Revisão:  
18L, 3,6L e 900 ml.               36 meses    10/01/2022 
 
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. 
 

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

