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Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium conforme recomendação da 

embalagem e, se necessário, nivelar a superfície, aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas 

externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).

REBOCO FRACO (baixa coesão)

Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar Eucatex Selador Acrílico Premium e, se 

necessário, nivelar a superfície aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex 

Massa Corrida(áreas internas).

REBOCO NOVO

SUPERFÍCIES COM MANCHAS 

GORDUROSAS
Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.

SUPERFÍCIES MOFADAS Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.

É uma massa para efeitos que transforma e decora seus 

ambientes, permite a obtenção do efeito Cimento 

Queimado. Indicado para superfícies internas e externas 

e pode ser aplicado tanto em superfícies novas, sem 

pintura, como em repinturas, e de fácil aplicação. Sua 

fórmula exclusiva confere ao produto características 

hidrorrepelentes, dando ainda mais proteção a 

superfície aplicada. Disponível nas cores prontas Cinza 

Profundo e Cinza Crômio, em embalagem de 5kg, e 

Base desenvolvida exclusivamente para tingimento no 

sistema Eucatex E-colors em embalagem de 4,1Kg.

APLICAÇÃO

SECAGEM
Entre demãos: 2 horas               Final : 

24 horas

COM PARTES SOLTAS OU 

CAIADAS

Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar o Eucatex Fundo 

Preparador de Paredes Premium.

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de 

poeira, materiais gordurosos e mofo. 

Resina à base de dispersão acrílica, pigmentos isentos 

de metais pesados, cargas minerais inertes, fungicidas e 

bactericidas, glicóis e tensoativos.

PRAZO DE VALIDADE 24 MESES

ACABAMENTO

TIPO

CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 11702

Desempenadeira de aço inox com 

canto arredondado

DEMÃOS 2 a 3

DILUIÇÃO                                Pronto para uso

FERRAMENTAS

Lisa

RENDIMENTO
Galão de 5 kg: 9 m²                     Galão 

de 4,1 kg: 7,4 m²

Eucatex Cimento Queimado

BOLETIM TÉCNICO

COMPOSIÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

Estrada do Guarujá, 3150 - Bloco - Jardim MaríliaSalto/SP - CEP: 13.323-005 

CNPJ: 14.675.270/0002-98  -  INS. EST. 600.068.844.112



  

PAREDES COM TRINCAS E/OU 

PEQUENAS IMPERFEIÇÕES

Corrigir as imperfeições com Eucatex Massa Acrílica em ambientes externos e Eucatex Massa 

Corrida PVA em ambientes internos

GESSO E DRYWALL Aplicar Eucatex Gesso & Drywall conforme indicações e aguardar secagem

4. As paredes devem estar perfeitamente niveladas. O rendimento prático do produto pode variar em função da 

técnica de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade, absorção da superfície e espessura da camada de produto 

depositada.

1. Abra a lata e misture bem o produto. 

2. Aplicar a primeira demão em camada bem fina em movimentos irregulares com desempenadeira de canto 

arredondado e aguardar secagem por 2 horas. Aplique o produto em pequenas seções sem interrupção para efeitos 

mais definidos.

3. Aplicar segunda demão utilizando mesmo processo da primeira. Se necessário repetir processo, aplicando terceira 

demão.

4. Para acabamento mais fino, laminar com desempenadeira de canto arredondado.
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Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium conforme recomendação da 

embalagem e, se necessário, nivelar a superfície, aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas 

externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).

REBOCO FRACO (baixa coesão)

1. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10° C ou acima de 40°C e umidade relativa 

do ar superior a 90%. 

2. Em até 72 horas após aplicação pingos de água podem ocasionar manchas.

3. Em caso de repinturas sobre superfícies com brilho, recomendamos lixamento até a remoção do brilho, eliminar o 

pó com pano úmido e aplicação do Eucatex Acrílico Premium na cor do Eucatex Cimento Queimado escolhido.

6. Descartar a embalagem em postos de coletas após o uso.

RECOMENDAÇÕES

MODO DE APLICAÇÃO

EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
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