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CIMENTO QUEIMADO PISO FLEX
Descrição
É um material de composição mineral à base de emulsão
acrílica, usada para acabamento de CIMENTO QUEIMADO.

Indicação de Uso


Pisos de áreas internas



Áreas de tráfego leve



Para aplicação em contrapiso, concreto, cerâmicas,
porcelanatos e pedras



Residenciais e comerciais
Densidade (g/m³)

1,70 a 1,75

Características Técnicas


Fácil e rápida aplicação



Secagem rápida



Produto flexível



Espessura mínima de 2 mm



Liberação para tráfego leve em 24 horas

Cor

Barbante, Bege,
Chumbo, Concreto,
Concreto Suave,
Platina, Platina Suave

Embalagem (kg)
Rendimento para 2 mm
espessura (m²)

Preparo da Base

Resistência à Aderência
à Tração (MPa)



Validade

O local a ser aplicado deve estar totalmente seco,
íntegro, firme e livre de qualquer substância que possa

5,0

25,0

2,8 a 3,2

14,8 a 15,2

> 0,80
24 meses a partir da
data de fabricação

impedir sua fixação;


Não

aplique

o

produto

sobre

poeira,

superfícies

betuminosas, gorduras, ceras, poeira ou qualquer outra substância que impeça a aderência;


Para base de material cimentício: aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura e verificar a existência de trincas,
emendas, som de oco ou qualquer outro defeito, e faça os reparos necessários; após, aplicar o mínimo de duas
demãos de PRIMER SELADOR DACAPO;



Para base de cerâmica, porcelanato e pedras: fazer decapagem e limpeza com DECAPANTE DACAPO e
regularizar a superfície com uso de MASSA DE CORREÇÃO RAP FLEX DACAPO e após, aplicar o mínimo de duas
demãos de PRIMER SELADOR DACAPO;

Preparo do Produto


Produto pronto para uso;



Após abrir a embalagem, misturar levemente para perfeita homogeneização do produto;



Proteger a mistura do sol, vento e chuva utilizando um pano úmido.
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Aplicação do Produto


Aplique três demãos do produto com uma desempenadeira de aço lisa, de forma regular e contínua, para obter a
espessura mínima de 2 mm;



Aplique cada demão em toda superfície de uma só vez, e manter o revestimento totalmente protegido das
intempéries;



Para obter mais manchas de queimado, use desempenadeira de aço carbono e aplique com vigor;



Para obter menos manchas de queimado, use desempenadeira de aço inox e aplique com suavidade;



Para outras cores, utilize pigmento (líquido ou pó - tipo Xadrez). Misture mecanicamente adicionando o pigmento até
obter a cor desejada;



Na existência de juntas de dilatação, faça as mesmas juntas na aplicação do CIMENTO QUEIMADO PISO FLEX
DACAPO;



Aplicar no mínimo três demãos de material de tratamento final, sendo:



- RESINA POLIURETANO DACAPO: Áreas de lazer, áreas gourmet, áreas molhadas e molháveis interna;



- ACABAMENTO ACRÍLICO DACAPO: Áreas Internas secas;



Para maiores informações, consulte o site www.dacapo.com.br.

Precauções


Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;



Manter as bordas internas da embalagem sempre limpas, evitando endurecimento e raspas de produto que podem
contaminar o material durante uso;



Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto;



Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;



Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado e protegido de intempéries;



Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a
temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a
superfície que está sendo aplicado;



Não use resinas à base de solvente de petróleo;



Utilize detergente neutro para limpeza;



Reaplique, sempre que necessário, o material de tratamento final: RESINA POLIURETANO DACAPO ou
ACABAMENTO ACRÍLICO DACAPO;



Até 12 horas após aplicação do material de acabamento, podem ocorrer manchas e variações de uniformidade do
revestimento devido presença de água, umidade, chuva, sol e vento;



NUNCA interrompa a aplicação no meio da superfície que está sendo realizado o revestimento;



O rendimento pode variar em função das caraterísticas da superfície da base (lisa ou rústica) e a espessura
desejada de aplicação do produto;



É recomendável o uso de EPI’s (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de
proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;



Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em
ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;



Manter fora do alcance de crianças e animais;



Não use móveis de pés metálicos ou rígidos sem proteção de borracha ou similar;
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Peso de móveis, quedas ou arraste de objetos e roldanas podem amassar, riscar ou danificar o piso;



Não aplicar em Box de banheiro e áreas externas;



Não aplicar em saunas, churrasqueiras, fornos e fogões à lenha.

Garantia
As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e
resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de
responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor
ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.
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