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BOLETIM TÉCNICO

Garantia da Qualidade

Grafftex Fundo Preparador

Descrição: É um fundo acrílico indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies internas e externas
porosas, reboco novo e antigo, massa fina, concreto e blocos de cimento.
Indicação: Ideal para uso interno e externo, o Fundo Preparador para paredes Grafftex a base de água, aumenta a
coesão de partículas soltas em superfícies porosas como: fibrocimento, gesso, drywall, concreto novo, reboco fraco
novo ou antigo, superfícies calcinadas, descascadas, caiadas e saponificadas. Possui excelente poder de
penetração e agregação com baixo odor e fácil aplicação.
Classificação: Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.1.2.7

Informações técnicas

Composição: Resina à base dispersão aquosa de copolímero acrílico modificado, microbicidas não metálicos,
aditivos e água.
Toxicidade: Baixa toxicidade
Sólidos/Massa: 5% à 7%
Densidade: 1,00 g/cm³ ± 0,03
Ponto de fulgor: >100º C
Embalagens: 3,6 L e 18 L
Prazo de validade : 24 meses (embalagem fechada e sem uso)

Dados de aplicação
Diluição: Pronto para uso.
Rendimento: Até 55m²/galão/demão, dependendo do tipo e estado da superfície.
Número de demãos: Uma demão.
Secagem: Ao toque: 30 minutos. Final: 4 horas.
Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10º C e umidade
relativa do ar superior a 90%.
Acessórios de pintura: Rolo de lã, caçamba e pincel.
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As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação
qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site
www.grafftex.com.br.
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