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Informação técnica 

AUS Deco Top 
Revestimento transparente 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Aplicação Revestimento transparente para tratamento de superfícies e materiais comuns em 
construção. Particularmente adequado como proteção dos revestimentos mosaico. 

Propriedades  Revestimento solúvel em água. Produz um acabamento macio e flexível, conferindo 
uma resistência melhorada às poeiras e impurezas. Carateriza-se por baixa absorção 
de água e elevada resistência às intempéries. 

Aparência Transparente 

Material base Dispersão acrílica 

INSTRUÇÕES 

Requisitos A superfície deve estar seca, coesa, madura, livre de impurezas e substâncias que 
possam diminuir a aderência (pó, fungos, algas, revestimento antigos, etc.) 

PROCESSAMENTO 

Condições climatéricas 
de aplicação 

A temperatura de aplicação e da base deve estar situada entre +5ºC e +30ºC. Nã 
realizar a aplicação á chuva, com temperaturas elevadas ou em superfícies 
diretamente expostas à luz solar. Depois de aplicado proteger da geada, da chuva 
até cura completa. 

Preparação do produto O revestimento é fornecido pronto a usar e deve ser misturado antes da aplicação. 
Para ajustar a consistência adicione até 5% de água potável. 

Consumo  0,08 – 0,1 kg/m2 (uma demão) 

Aplicação Aplicar com pincel ou rolo. Aconselha-se a aplicação de 2 demaõs. 

Recomendações Quando a temperatura do ar é de +20ºC e humidade relativa de 65%, o tempo de 
secagem é de aproximadamente 24 horas. Temperaturas mais baixas e humidade 
elevada podem prolongar o tempo de secagem. 

Tempo de secagem Imediatamente após terminar a aplicação. 

FORNECIMENTO 

Cores/tons disponíveis Transparente 

Embalagem Balde de PVC com 3,5 kg; palete com 96 unidades e 336Kg 
Balde de PVC com 12Kg; palete com 33 unidades e 396Kg 

INSTRUÇÕES 

Armazenamento Em locais secos e protegidos da luz solar, a uma temperatura mínima de +5º. 
12 meses a partir da data de produção. 

Tratamento Não derrame em sistemas de esgotos e cursos de água. Elimine como resíduo de 
construção; embalagem como elemento composto de PVC. 

Segurança O produto não é perigoso. 
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