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 Revestimento mineral à base de cal

 FLORENTINE  
 155-0201       

DESCRIÇÃO  Revestimento mineral à base de cal, reforçado com fibras para decoração de edifícios novos 
ou antigos, permitindo reproduzir acabamentos rústicos com textura .    

UTILIZAÇÃO  Indicado para a decoração de edifícios novos ou antigos , em interiores e exteriores, 
proporcionando um efeito decorativo rústico. 

PROPRIEDADES  Repelência à água com tecnologia acrilico -siloxânico
Excelente resistência ao fogo
Elevada permeabilidade ao vapor de água
Muito fácil de aplicar

COR(ES)  Branco
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 Brilho : Mate
Densidade : 1,76 +/- 0,04 g/ml
Viscosidade : (Brookfield)7: 45.000 +/- 5.000 cps 
COV: Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 30 g/l. Este produto contém no máximo 
29 g/l COV.

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Superfícies minerais novas : molhar a superfície com água antes da aplicação de  Florentine  
(155-0201).
Superfícies minerais antigas e degradadas : 
Limpar bem a superfície, removendo todos os vestígios de pinturas ou rebocos antigos , 
sujidade, etc., por escovagem ou lixagem.

APLICAÇÃO  Ferramentas : Talocha
Diluição e n .º de demãos : O produto é fornecido pronto a aplicar.
Aplicar uma camada uniforme de utilizando uma talocha de aço. Enquanto o produto está 
ainda húmido trabalhar a superfície com movimento cruzados e suaves , de cima para baixo, 
de modo a obter a textura desejada. É importante deixar secar durante 24 horas no mínimo.
Tempo de secagem :
Ao tacto: 3 a 4 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas na ordem dos  20ºC.
Para demãos seguintes: 24 horas, nas mesmas condições.
Espessura recomendada por demão : cerca de 1,0 mm

RENDIMENTO  2,0 KG / m
2

PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)  25 KG
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 12 meses, nas embalagens de origem, em ambientes frescos e secos.

OUTRAS INFORMAÇÕES  Armazenar o produto nas embalagens originais bem fechadas .
Não aplicar na mesma superfície diferentes números de enchimento do produto .
Aplicar em substratos minerais homogéneos e absorventes .
Aplicar cada superfície por completo, sem permitir encosturamentos.
Em superfícies de grande dimensão será de toda a conveniência planear a ocorrência de  
juntas na aplicação, como por exemplo separação de pisos, caleiras de água ou outras já 
existentes.
Não aplicar em superfícies sujeitas a humidade ascendente .



Estuques novos e novos trabalhos de reparação deverão ser convenientemente curados .
Após utilização limpar as ferramentas com água .
Florentine  (155-0201) é um produto natural, e por esse motivo poderá conter partículas de cal  
não hidratada. 
Não aplicar com temperaturas inferiores a + 5ºC ou superiores a + 35ºC, ou se a humidade 
relativa ambiente for superior a 75%.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, 
etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações 
de mistura realizadas com outros produtos comerciais , dos quais desconhecemos o conteúdo 
exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 Florentine  (155-0201) é fortemente alcalino. Proteger os olhos durante a aplicação. Em caso 
de contacto com o produto lavar abundantemente com água fresca e limpa , e de seguida 
consultar um médico.

GARANTIAS  
NOTA  As informações fornecidas são as correctas de acordo com os nossos ensaios mas são dadas  

sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
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