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BOLETIM TÉCNICO 
REVESTIMENTO CRISTAL / LINHA PEDRAS NATURAIS 

 

Descrição, composição e uso: Revestimento texturado à base de Emulsão acrílica estirenada, 

minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tenso-ativos etoxilados e carboxilados. Uso 

Externo e Interno.  

Apresentação: Barrica 22 kg. 

Rendimento: de 5 a 7 m² na malha 20 / de 3 a 4 m² na malha 16. 

Diluição: pronto para uso – não diluir. 

Norma ABNT: ABNT NBR 11.702 TIPO 4.6.3. 

Aplicação: desempenadeira de aço INOX e desempenadeira de PVC (não utilizar desempenadeiras 
de aço convencional pois tendem a oxidar e fazer o produto ficar manchado após a secagem). 
Obrigatória a aplicação de Fundo Preparador de paredes base água Vivacril, seguido do Micro 
Revestimento Vivacril como fundo para o revestimento 

 

Preparação da superfície (ABNT – NBR 13.245 – 02/1995). A superfície deve estar firme, coesa, 
limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos, 
sem umidade. Reboco novo deve ter 30 dias de cura e traço conforme normas ABNT. 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 detergentes. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de 
jateamento de água. Isolar com FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA VIVACRIL produtos químicos 
sujeitos a reação tipo desmoldantes. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo. Para 
outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o DEPARTAMENTO TÉCNICO DA 
VIVACRIL. 
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Reboco Fraco / Baixa coesão/ Partículas 

soltas e/ou altamente absorvente (gesso, 

fibro – cimento). 

VIVACRIL FUNDO PREPARADOR DE 

PAREDES BASE ÁGUA. 

Imperfeições profundas  Corrigir com massa de reboco. 

Superfícies caiadas  Raspar e/ou escovar a superfície para 

eliminar a cal o máximo possível. Aplicar 

VIVACRIL FUNDO PREPARADOR BASE 

ÁGUA.  

Manchas de Gorduras ou Graxas  Eliminar com uma solução de água e 

detergente, enxaguar e aguardar a 

secagem (se persistirem, aplicar VIVACRIL 

FUNDO PREPARADOR). 

Algas e Mofos  Devem ser removidos mecanicamente 

ou através de jateamento de água. 

Reboco novo Aguardar a cura e secagem (30 dias no 

mínimo). 

Superfícies com brilho  Lixar e eliminar o pó com um pano 

umedecido em água. Proceder ao 

preparo da pintura. 

Superfícies com umidade  Identificar a origem e tratar de maneira 

adequada e aguardar secagem 

completa. 

Proceder ao preparo da pintura. 

Superfícies em bom estado Lixar e eliminar o pó. Proceder ao 

preparo da pintura.  

Reboco Grosso em demasia (areia 

grossa) e/ou Tonalidades 

diferentes e/ou Remendos (com 

ou sem aditivos) 

Recomendamos a remoção por 

lixamento ou espátula dos grãos de 

areia para a aplicação do Micro 

Revestimento VIVACRIL externo / 

interno. No caso de tonalidades 

diferentes a diluição do Micro 

Revestimento VIVACRIL (para 

texturas) deve ser diminuída (fazer 

teste prático para diluição, consumo e 

cobertura). O consumo médio será de 

300 ml a 450 ml por m2, ou seja, 40 a 

60 m2). Superfícies com alta absorção, 

diferença de tonalidade e remendos 
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(com ou sem aditivos) devem ser 

tratadas com VIVACRIL FUNDO 

PREPARADOR antes do Micro 

Revestimento VIVACRIL.     

 
 

Validade: vide etiqueta. 

Secagem: de 4 a 8 horas ao toque (esse intervalo pode se estender se aplicação for feita em dias 
chuvosos e/ou com umidade do ar elevada), e até 30 dias para cura total. Por ter uma secagem mais 
lenta, não aconselhamos a aplicação do produto em dias chuvosos.  

Padrão de cor: por ser um produto a base de pedras naturais sem pigmentação, podem sofrer leves 

alterações no padrão de cor entre lotes diferentes.  

ADVERTÊNCIA: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15º C, 
umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicada. Até 
30 dias após a aplicação do produto pingos de chuva podem provocar manchas “esbranquiçadas” 
devido ao alto teor de resina do produto. As manchas vão desaparecendo à medida que o produto vai 
secando e evaporando a umidade da parede. 
Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície. 
 
QUALIDADE: Este produto foi aprovado nos testes de controle de qualidade do fabricante, tendo 
suas características preservadas desde que corretamente conservado e utilizado. O perfeito 
desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície (inclusive absorção 
desta e acabamento escolhido) onde será aplicado e de outros fatores como umidade relativa do ar, 
temperatura, condições climáticas locais e CONHECIMENTO TÉCNICO E PRÁTICO DO 
APLICADOR. 
 
OBSERVAÇÕES 
 
1º) Verifique com atenção o produto contido na embalagem. Confira sempre se a cor real 
correspondente à escolhida no catálogo que, por razões técnicas, tem caráter meramente 
referencial. Em caso de dúvida consulte nosso Departamento Técnico. 
 
2º) Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 
a 10 % sobre à área à ser aplicada, para evitar possíveis variações de tonalidade em complemento (s) 
de obra. 
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3º) RECLAMAÇÕES: Observadas as instruções contidas nas embalagens, o prazo para reclamação 
sobre problemas no produto é de 48 horas, contadas do recebimento da mercadoria ou, no caso de 
ter-se iniciada a aplicação, até o limite de 5% (cinco por cento) do produto comprado, desde que não 
seja ultrapassada sua validade constante na embalagem. 
 
4º) SEGURANÇA: Sua manipulação segura, se dá quando os operadores usam roupas de proteção, 
luvas, avental de pvc, máscara protetora, óculos contra respingos e botas 
impermeáveis. No caso de uso interno, manter a ventilação constante do local. 
 
Para maiores informações acesse www.tintasvivacril.com, ou entre em contato com nosso 
departamento técnico pelo fone (16) 3482-2828 / (16) 99301-8137. 
 
Garantia: o produto tem garantia de 2 anos contra desplacamentos. A não observação dessas 
instruções implicará na perca de garantia do produto, bem como problemas de umidade que 
venham causar sua deterioração. 
 
Este produto não pode ser utilizado como impermeabilizante. 
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