Ficha técnica
Produto: TEXTURA RÚSTICOR DESIGN ÁGUIA

Textura Rústicor Design Águia é indicada para aplicações em áreas internas e externas.
Apresenta ótima aderência e resistência a intempéries. O produto permite disfarçar as
imperfeições das superfícies, dispensando o uso de massa corrida. A textura Rústicor
design permite a criação de diversos tipos de acabamento de acordo com a ferramenta
utilizada, proporcionando um acabamento arenoso.

INFORMAÇÕES
Composição
Resina acrílica, cargas minerais inertes, aditivos e água.
Embalagem/Rendimento
1/4 1,5kg: 0,9 a 1,1 m2
Galão 5,5kg: 3,6 a 4 m2
Lata 24kg: 16 a 18 m2
Lata 28kg: 18 a 20 m2
Barrica 25kg: 16,3 a 18,3 m2
Aplicação
Rolo de espuma rígida, rolo de borracha e rolo de linha.
Diluição
Pronto para uso, podendo ser diluído em 5 a 10% de água potável, se necessário.
Demão
Apenas 1 demão é suficiente.
Secagem
Ao toque: 6 horas
Final: 12 horas
Cura: 4 dias
Cores
Branco.
Obs.: Para outras cores consulte seu representante. A luminosidade do ambiente e a
presença de outras cores onde o produto será aplicado interferem na percepção da cor
escolhida.
Acabamento
É possível obter diversos tipos de desenhos de acordo com a ferramenta utilizada.
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Densidade
1,70 a 1,74 g/cm²
Superfície
Massa corrida ou acrílica, repintura, reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou
concreto.
Validade: 18 meses

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Superfícies de gesso, concreto e blocos de cimento
Lixar, tirar o pó e aplicar o Fundo Preparador de Paredes.
Reboco novo
Lixar, tirar o pó, aguardar a cura por no mínimo 30 dias e aplicar Selador Acrílico.
Reboco fraco, caiação e partes soltas
Lixar, tirar o pó e as partes soltas e aplicar Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições acentuadas na superfície
Lixar, tirar o pó e corrigir com Massa Acrílica (exterior) ou Massa Corrida (interior).
Partes mofadas
Lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 horas e enxaguar.
Aguardar a secagem.
Superfícies com brilho
Lixar, tirar o pó, limpar com pano embebido em água e aguardar a secagem.
Superfícies com gordura ou graxa
Lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem.
Superfícies em bom estado
Lixar, tirar o pó e aplicar Selador Acrílico.
Superfícies com umidade
Identificar a origem da umidade e tratar corretamente.

A FERFAN INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA não se responsabiliza pelo uso indevido e pela
não observação das devidas especificações técnica. Em caso de dúvidas entre em contato
com o nosso SAC: (021) 3844-6659 ou 3844-0117.
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