
Complementos
Selador Acrílico Standard

Descrição: 
 Fundo branco de alta resistência á alcalinidade, para superfícies externas e internas. Formulado para selar reboco, 
   concreto, blocos, dentre outros. Ótimo poder de enchimento, facilita a aderência da tinta de acabamento.

Usos:
 Indicado para selar e aumentar a coesão de superfícies enfraquecidas, porosas, internas e externas conferindo maior 
   durabilidade a pintura final e isolar a alcalinidade da superfície.

Veículo: Copolímero Acrílico

Composição Básica: Copolímero Acrílico, cargas inertes, aditivos.

3Peso Específico: 1,1g/cm

Rendimento Teórico:
 De 15m² a 20m² p/ Galão de 3,6L. 
   Rendimento teórico, variação de acordo com o substrato sobre o qual o produto será aplicado, devido às diferentes 
   porosidades.

Cores: Conforme Catálogo.

Acabamento: Fosco.

Diluição: c/ água potável de 10%

Nº de demãos: de 1 demão.

Tempo de Secagem: 40 minutos (ao toque) – Final 4 horas.

Tempo p/ Cura Total: 30 dias.

Limpeza, diluição c/ água potável, sabão para mãos, pele e ferramentas enquanto o produto esteja fresco.
Produto não inflamável, não propaga fogo, evita riscos de incêndio.

Prazo de Validade: 24 Meses.

Embalagens Metálicas: 3,6 Litros e 18 Litros.

Tratamento Prévio das Superfícies:
 As superfícies devem estar limpas, secas, firme (coesa) totalmente isenta de poeira, gordura, sabão ou mofo. Partes com 
brilho (de qualquer natureza) soltas ou mal aderidas deverão ser eliminadas, lixando, raspando ou escovando-se a 
superfícies. É importante que ao aplicar a tinta às paredes não tenham água proveniente de infiltrações ou vazamentos, já 
que isso promove a formação de bolhas.
 Concreto ou Reboco (novo): Aguardar secar por 30 dias no mínimo, para a cura, de acordo com as instruções na 
embalagem.
 Reboco fraco (baixa coesão), desagregando, superfícies porosas, caiação, etc: Remover o máximo possível de partes 
soltas, lixando e escovando, eliminando a poeira. Aplicar Sulan Fundo Preparador de Paredes, de acordo com as instruções 
na embalagem.
 Partes Mofadas: Deverão ser previamente lavadas com uma solução de água e água sanitária misturadas em partes iguais. 
Deixar a solução em contato com a superfície por pelo menos 15 minutos, enxaguar com água limpa e aguardar a secagem 
total da superfície.
 Não aplicar se houver possibilidade de chuva antes de 24 horas da secagem do produto.
 Classificação ABNT NBR 13245.



SP PABX (11) 4479 3452
RJ PABX (21) 3346 0211

Recomendações:
 Faça um correto planejamento do serviço de pintura, que permita respeitar a preparação da superfície e os tempos entre 
  demãos.
 Evite aplicar o produto em dias extremamente quentes e secos ou dias muito frios e úmidos. 
 Não execute serviços nos ambientes externos quando existir probabilidade de chuva no período de 24 horas.
 Após cada chuva deixe secar muito bem as superfícies para dar continuidade ao serviço.
 Na hora de apurar a quantidade do material necessário para realizar o serviço sempre considere o perfil e estado da 
  superfície.
 O produto deve ser aplicado somente se as superfícies estiverem firmes e limpas, isentas de sujeiras. 

Aplicação:
 Evite aplicação em dias chuvosos, temperaturas inferiores de 10º C e superiores a 40º C e umidade relativa do ar a 85%
 Aplicar com Espátula e/ou Desempenadeira.

Tipo de Produto:
 Não Inflamável.

Limpeza:
 Lavar as mãos, ferramentas e manchas da tinta com água e sabão neutro, preferencialmente antes do produto estar seco, o 
  que facilita a limpeza e remoção.

Precauções de Segurança:
 Mantenha os produtos fora do alcance de crianças e animais.
 Evitar a sua ingestão ou inalação.
 Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI)
 Evitar contato com os olhos, nariz e pele.
 No caso de contato com a pele lavar com água limpa e sabão neutro.
 No caso de contato com os olhos lavar com água limpa em abundância, manter as pálpebras abertas e, posteriormente, 
   efetuar exame oftalmológico.
 No caso de ingestão, não provocar vômito; beber água em abundância e efetuar consulta médica.

Meio Ambiente:
 Evitar o despejo de produto em cursos d'água;
 Em caso de derramamento em solo, recolher o produto utilizando produtos absorventes como terra, areia e serragem;
 Proceder à eliminação de resíduos de forma controlada e de acordo com a legislação federal e estadual vigentes.

Importante:
 Caso após a leitura completa da Ficha Técnica, ainda surjam dúvidas ou consultas, entre em contato com o nosso SAC 

Classificação: 
 NBR 11702 da ABNT – Tipo 4.1.1.5.
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