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1- DESCRIÇÃO
Fundo de emulsão usado para selar e nivelar superfícies novas de concreto e reboco externas e internas.
Como 1ª demão proporciona uniformidade na absorção, diminuindo a porosidade do substrato
proporcionando maior rendimento e resistência. Utilizado no sistema tintométrico para proporcionar melhor
cobertura as cores tingidas em bases escuras.
Produto classificado conforme ABNT 11.702 Tipo 4.1.6
2 – COMPOSIÇÃO QUÍMICA
Emulsão acrílica estirenada, pigmentos, cargas inertes, aditivos e água
3 - CORES
Disponíveis em seis cores através do Resicolor System.
4 - CARACTERÍSTICAS
Parâmetros
Viscosidade (25°C)
Teor de sólidos (%)
pH
Cobertura Úmida (%)
Densidade (g/Cm3)

Especificações
90 a 95 KU
45 ± 1
8,0 a 9,0
Mínimo 60
1,32 ± 0,03

Métodos
PL 004
PL 005
PL 007
NBR 14943
PL 002

5 – MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO
Aplicação

Diluição (%)

Rolo de lã de pêlo baixo
ou pincel de cerdas
macias

10 a 20 com água limpa

Rendimento
(m2/ demão)
Lata (18L): 160 a 190
Galão (3,6L): 32 a 38
Quarto (0,9L): 8 a 9,5

N° de demãos

1

OBS: Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.
6 - SECAGEM
Ao toque: 2 horas
Final: 6 horas
7 – PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245
A superfície a ser pintada deverá estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou
mofo.
Reboco novo: Aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.
Concreto novo altamente absorvente (gesso e fibrocimento): Aplicar Fundo Preparador de Parede Resicolor
conforme recomendações da embalagem.
Reboco Fraco (baixa coesão): Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS
NOME DO PRODUTO: Base Selador Linha Ouro

Revisão 05
Dez/2010

LINHA IMOBILIÁRIA

Página 2 de 3

Imperfeições rasas: Corrigir com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida PVA
Resicolor interior.
Microfissuras: Corrigir com Vedasim Laje ou Vedasim Parede Resicolor microfissuras até 0,3 mm conforme
instruções na embalagem do produto.
Imperfeições / Fissuras profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.
Superfícies caiadas ou com partículas soltas / mal aderidas: Raspar e/ou escovar eliminando as partes
soltas. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Resicolor conforme recomendações da embalagem.
Mancha de gordura ou graxas: Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.
Paredes Mofadas: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem. Se necessário nivelar a
superfície com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida PVA interior, eliminando as
microcavidades onde os fungos se alojam.
Repintura: Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.
Superfícies com umidade: Identificar a origem e tratar de maneira adequada.
ATENÇÃO:
Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente
mantêm suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície,
umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.
8 – RECOMENDAÇÕES
Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de
10°C e umidade relativa do ar superior a 90%;
Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Caso ocorra o
problema lave toda a superfície com água em abundância imediatamente.
Diferenças de brilho podem ocorrer, devido a diferença de porosidade da superfície. Neste caso, antes da
aplicação uniformizar a superfície com Preparador de Paredes Resicolor.
Não limpar a superfície pintada com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da mesma.
A superfície pintada só poderá ser lavada após 30 dias da sua aplicação.
Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser
efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de
produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada.
Dúvidas entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC – levando consigo a
embalagem com o lote e data da fabricação e a nota fiscal, a fim de agilizar o processo.

9 - PRAZO DE ARMAZENAGEM
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36 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a
embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.
10 - CUIDADOS
Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não
incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.
Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em
abundância.
Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em
contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em
caso de acidente no transporte: 0800192274.
Para maiores informações consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico – FISPQ,
disponível em nosso site: www.resicolor.com.br.
11 - EMBALAGEM DE FORNECIMENTO
Fornecido em embalagens de 0,9 L, 3,6 L e 18 L.

