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Descrição
Minerali Velatura é indicada para pinturas de superfícies externas e internas de rebocos novos ou antigos, blocos de concretos,
tijolos, concreto celular, pedras naturais, concreto livre de incrustrações, fibrocimento, sobre qualquer pintura mineral nova ou antiga
de silicato, cal ou cimentícia, texturas minerais ou pinturas plásticas (neste caso ela perde uma de suas caracteristicas que é a sua
permeabilidade à vapores).
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: (norma ABNT NBR 13.245 de 02/95):
O reboco ideal para o processo de VELATURA não poderá ter cores diferenciadas ou manchas quando seco.
Esta homegeneidade da cor do reboco é fundamental para que não sejam necessárias muitas demãos posteriores da VELATURA
MINERALI a fim de encobrir estes defeitos.
O excesso de demãos da VELATURA MINERALI levará a uma diminuição do efeito do processo que é a principio é obter um efeito de
VELATURA.
Os consumos e rendimentos devem ser considerados como referenciais, podendo mudar conforme cada tipo de substrato, devido à
textura de cada material. Portanto, para maior exatidão, recomenda-se um teste prático antes do uso.
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura, graxa ou mofo. Antes de iniciar a pintura, observe as
orientações:

TRATAMENTO
Pintura antiga em más condições

• Remover completamente a tinta antiga com espátula, escova de cerdas duras ou
lixa. • Limpar a superfície para remover o pó resultante do lixamento, com auxílio
de um pano/estopa umedecido em água. • Aguardar a secagem.

Pintura antiga em boas condições

• Lixar bem a superfície a fim de remover completamente o brilho. Limpar a superfície
para remover o pó resultante do lixamento, com auxílio de um pano/estopa
umedecido em água.• Aguardar a secagem. Aplicar Fundo Velatura Minerali.

• Aguardar secagem e cura (28 dias). Aplicar Fundo Velatura Minerali.
• Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando-se ou escovandose a superfície. Profundas imperfeições devem ser corrigidas com reboco (após
feita correção aguardar secagem e cura de no mínimo 28 dias).

Superfícies altamente absorventes

• Aplicar Fundo Velatura Minerali.
• Lavar com solução de água e detergente, enxugar e aguardar secagem.
• Lavar com solução Kaliclean e aguardar durante 6 horas. Em seguida enxaguar e
aguardar a secagem.

Reboco fraco ou superfícies fracas
(de baixa coesão)

• Aguardar secagem e cura (28 dias no mínimo). Aplicar Fundo Recuperador
Minerali e Fundo Velatura Minerali.
• Aguardar secagem e cura (28 dias no mínimo). Aplicar Fundo Velatura Minerali.

Características
Composição 95% Mineral
Produzida através de matérias-primas
em abundância na natureza.
Fixação Físico-química
Sua adesão ocorre por cimentação pela formação
de cristais em contato com a superfície aplicada. Elas
não são plastificantes (não forma película e bolhas).

Controle Temperatura
A estrutura microcristalina da tinta refleta a luz
com maior intensidade, melhorando o conforto
térmico.
Durabilidade
Devido à sua composição mineral, a tinta
possui alta resistência a poluição, sujeira e chuva
ácida, proporcionando alta durabilidade.

Ecológica
Matérias-primas naturais formam a base das
tintas de silicato, não se utilizam solventes ou
produtos que agridam o meio ambiente.

Resistente à fungos e algas
A permeabilidade ao vapor aliada a hidrorepelência e à
sua composição a tornam naturalmente resistentes à
proliferação de microorganismos, sem a necessidade
de adicionar algicidas ou bactericidas (prejudiciais à
saúde) deixando os ambientes saudáveis.

Imcombustibilidade
A Tinta de Silicato é incombustível e em caso
de incêndio evitam a emissão de gases tóxicos.

Permeável ao vapor
Sua estrutura cristalina permite a troca de gases com o
ambiente deixando-os em maior equilíbrio e mais secos,
evitando proliferação de fungos, algas e acumulo
de sujeira.

Isento de COV (VOC)
Sua composição não contém Compostos Orgânicos
Voláteis (benzenos, etilenos, formaldeídos, etc).

Instruções de aplicação

não necessita diluição, pronta para o uso
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Fundo Velatura Minerali
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