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BOLETIM TÉCNICO                  

REVESTIMENTO ÓXIDOS  
 
Descrição: Reproduz o efeito e as nuances da ação do tempo nas chapas enferrujadas, podendo ser 

aplicado em paredes niveladas ou direto em estruturas metálicas.  

 
Especificações 
Embalagem: 16kg 
Secagem ao toque: 4 horas     Secagem para nova demão: 24 horas   Secagem total para limpeza: 20 dias 
Absorção em água: 48 horas   Resistencia ao descascamento: 0,46mpa  
Rendimento: 30-40m²  
Validade: 6 meses após a fabricação ou emissão da NF-e 

 
Preparação da superfície - ABNT NBR 13.245 

A superfície deve estar seca, firme, sem poeira e isenta de contaminantes, como óleo, sais, graxas, 

gorduras, poeiras e etc. Deve estar bem curada, ou seja, acabada há no mínimo 30 dias. Como toda 

pintura, antes de sua aplicação, é necessária a aplicação de um selador especial fornecido pela Decorcril. 

Também recomendamos o uso do Fundo Preparador de paredes, utilizado para uniformizar a absorção, 

selar, aumentar a coesão de superfícies porosas e isolar possíveis produtos que possam danificar a 

ancoragem do produto. As partes soltas ou má aderidas devem ser raspadas e/ou escovadas, já as tintas 

envelhecidas, devem ser lavadas e lixadas, deixando a superfície isenta de brilhos e poeiras.  

Reboco Novo: Aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de fundo preparador 
de paredes (sugestão), 1 demão de selador especial fornecido pela Decorcril. 
Concreto Novo: Aguardar a cura e secagem de 28 dias, no mínimo, aplicar 1 demão de fundo 
preparador de paredes (sugestão), 1 demão de selador especial fornecido pela Decorcril. 
Reboco Fraco: Remover todas as partículas soltas, lixar, escovar e limpar a superfície eliminando pó. 
Aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e 1-2 demãos de selador especial Decorcril. 
Gesso: Aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e, no mínimo, 2 demãos de selador especial 
Decorcril, de modo a criar a ancoragem do produto.  
Imperfeições rasas, emendas de reboco ou manchas na superfície: Corrigir as imperfeições, nivelar 
emendas, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e quantas demãos necessárias do selador 
especial Decorcril para cobrir as manchas na superfície, de modo a evitar o mapeamento após a 
aplicação da textura.  
Repintura: Lixar a superfície, eliminar o pó, aplicar 1 demão de fundo preparador de paredes e 1-2 
demãos de selador especial Decorcril. 
 

Aplicação: Não devem ser aplicados em dias chuvosos ou com probabilidade de chuva ou ventos 

fortes. Após a preparação da superfície, aplicar a Base uniformemente com rolo de lã baixa ou de 

espuma, preenchendo toda a superfície. Aplicar a massa óxidos com o auxílio de trincha retangular de 

cerda natural, macia, sem deixar acumular o produto, preenchendo toda a superfície. Após aplicar a 

massa óxidos, aplicar o reagente óxidos com o auxílio de trincha retangular de cerda natural, macia, sem 

deixar acumular o produto, preenchendo toda a superfície. 

 

Precauções: Utilizar todos os equipamentos de segurança especificados. Em caso de contato com a 

pele ou olhos, lavar com agua corrente em abundância. Havendo irritação da pele, olhos ou em caso de 

ingestão procure imediatamente por serviços médicos. 
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Responsabilidade limitada 

Todos os produtos Decorcril passam por rigorosos testes de resistência e durabilidade, sendo corretas e 

verdadeiras as informações prestadas. Os fornecedores da Decorcril também garante a qualidade de 

seus produtos através de constantes testes realizados. As características dos produtos serão mantidas 

desde que observados todos os procedimentos de preparação de superfície e orientação sobre uso do 

produto. Garantimos nossos produtos de acordo com as especificações apresentadas. A 

responsabilidade sobre vício do produto será limitada entre a reposição de material ou reembolso de 

valores. Não cabe a Decorcril a responsabilidade técnica construtiva ou responsabilidade sobre a mão de 

obra.  

 

 


