
  

 

Manchas em placas de gesso, recomendamos a aplicação de Eucalux Esmalte Seca Rápido Fosco 

como fundo, antes da tinta de acabamento.

De acordo com a Norma ABNT NBR 13245,a superfície deve estar em bom estado                                                     

(firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).
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GESSO CORRIDO SOBRE 

TIJOLO E/OU BLOCO DE 

CIMENTO

Em superfícies com alta absorção é recomendado a aplicação de Eucatex Fundo Preparador de 

Paredes Premium conforme recomendação da embalagem, a fim de evitar manchas por absorção.

Resina à base de copolímero acrílico, pigmentos isentos 

de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, 

aditivos microbicidas e tensoativos.

RENDIMENTO
Balde 3,6L: até 50m²                               

Balde 18L: até 250m²                        

SECAGEM
Ao toque: 30 min                                                 

Entre demãos: 4 horas                             

Final: 12 horas                                                

FERRAMENTAS
Rolo de lã de pelo baixo, pincel ou 

trincha .

É uma tinta especial desenvolvida para aplicação direta 

em superfícies de gesso, sem a necessidade de fundo 

especifico (verificar observação para gesso corrido). 

Penetra profundamente no gesso e drywall, 

proporcionando maior aderência e cobertura. Atua como 

aglutinante de partículas de gesso, de forma que a 

superfície não sofra descascamento. Pode ser aplicado 

em gesso corrido, placas de gesso comum, 

acartonado(drywall) e sancas. Apresenta acabamento 

fosco, é de fácil aplicação, baixo respingamento, secagem 

rápida, tem grande poder de cobertura e alta durabilidade.

ABNT NBR 15079

DEMÃOS
2 a 3, com intervalo de 4 horas 

entre as demãos

APLICAÇÃO

FoscoACABAMENTO

CORES

Produto na cor branca. Outras 

cores podem ser obtidas 

adicionando Eucatex Corante 

Líquido, sendo no máximo, um 

frasco por galão (3,6 litros).

DILUIÇÃO

40% na primeira demão e até 30% 

nas demais. Para aplicação com 

airless, dilua com 50 a 70% de água 

por litro e aplique pressão entre 

1200 e 1400 psi.

SUPERFÍCIES MOFADAS Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.

TIPO 4.5.5.

CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 11702

Aguardar a cura por no mínimo  30 dias. Aplicar 1 demão de Eucatex Fundo para Reboco Gesso e 

Drywall, conforme recomendação da embalagem, se necessário nivelar a superfície aplicando 2 a 

3 demãos de Eucatex Massa Acrílica (áreas que podem ser molhadas) ou Eucatex Massa Corrida 

(áreas que não podem ser molhadas).

REBOCO NOVO

SUPERFÍCIES COM MANCHAS 

GORDUROSAS

Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.

MANCHAS EM PLACAS DE 

GESSO

EUCATEX GESSO & DRYWALL

BOLETIM TÉCNICO

COMPOSIÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

Estrada do Guarujá, 3150 - Bloco - Jardim MaríliaSalto/SP - CEP: 13.323-005 

CNPJ: 14.675.270/0002-98  -  INS. EST. 600.068.844.112



  

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54  

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

www.tintaseucatex.com.br

7. Remoção de sujeiras: Utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro com movimentos suaves.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.                                                                                          

Data da última revisão: 11/2018

2. Para obter um fino acabamento sobre Massa Corrida ou Acrílica, recomendamos utilizar rolo de lã de 

pelo baixo.

3. Em pinturas ou repinturas com retoques ou aplicação de Massas (Corridas, Acrílicas ou Gesso), podem 

ser notadas diferenças de brilho após a aplicação.

4. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da 

estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condiçoes 

atmosféricas de tecnica de aplicação.

5. Evite retoques isolados após a secagem da tinta.

6. Não indicamos a  utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta 

embalagem. 

8. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC e umidade 

relativa do ar superior a 90%.
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1. Recomendamos a diluição na 1ª demão em 40% para melhor absorção da tinta no substrato e aderência. 

Caso esse procedimento não seja seguido, poderá ocorrer desplacamento da tinta.

Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes conforme recomendação da embalagem e nivelar a 

superfície aplicando 2 a 3 demãos de Eucatex Massa Acrílica (áreas que podem ser molhadas) ou 

Eucatex Massa Corrida (áreas que não podem ser molhadas).

REBOCO FRACO                             

(BAIXA COESÃO)

RECOMENDAÇÕES

EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
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