
Usar proteção
ocular

Secagem entre 
demãos (ver cuadro)

Usar luvas
de proteção

Usar roupa
adequada

Secagem ao tato
2 horas

Diluição
(ver quadro)

SEGURANÇA

Textura, cor e proteção em um só passo

Revestimento cor texturizado para fachadas 
e muros de uso exterior e interior,
de acabamento tipo pedra, hidrorrepelente
e flexível

O desenvolvimento do produto inclui resinas estireno-acrílicas de última geração, pigmentos de alta estabilidade 
e minerais que proporcionam um acabamento pétreo, hidrorrepelente e flexível, infranqueável não permitindo o 
ataque de fungos e algas.

REVESTIMENTO ACRÍLICO
AUTO-TEXTURÁVEL
com X-Fungo / Alga 3P*

Revestimentos Película Impermeável
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PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS
Revestimento-cor texturizado para fachadas e muros de uso exterior e interior, de acabamento tipo pedra, hidrorrepelente 
e flexível. Com quatro alternativas de texturas: Milano (fina*), Paris (média*), Athenas (grossa*) e Rabat (extra-grossa*). 
O desenvolvimento do produto inclui minerais cuja distribuição granulométrica foi cuidadosamente adaptada a cada 
caso. É aconselhado quando exigências estéticas e de proteção devam se complementar. Sua versatilidade permite 
conferir destacado acabamento a rebocos finos ou grossos aplainados, gesso, placas de cimento, etc. Possui ligantes 
acrílicos e pigmentos de alta estabilidade, os quais fornecem resistência à fixação de algas e fungos.
*características apenas desta linha

*X-Fungo / Alga 3P é um desenvolvimento nacional do Departamento de P+D da Divisão Tintas da Emapi S.A. Sua incorporação ao 
produto o torna em uma barreira infranqueável não permitindo o ataque de fungos, algas e outros microorganismos, reforçando suas 
qualidades decorativas, tanto em substratos interiores como os expostos à intempérie.

MODO DE USO
Preparação da superfície
• A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó e material solto; é muito importante que não existam condições que 
dificultem a aderência da tinta ao substrato, tais como: alcalinidade, graxas ou óleos, silicones, óxido, algas ou fungos, 
sujeira, etc.
• No caso de rebocos grossos, tem que se assegurar a secagem final: entre 2 e 3 semanas antes de aplicar o produto.
• Controlar e corrigir a existência de fissuras e rachas, faltantes de reboco, vãos e saliências (na maioria dos casos pode 
se tratar com Massa EMAPI). A superfície deve ser o mais plana possível.
• É recomendada a aplicação prévia de 1 demão de Selador Fixador EMAPI.
• Deve ser evitada a secagem antes de empalmar panos. Não é recomendado realizar emendas.
• A grande aderência deste produto exige mascarar os ambientes a fim de evitar acabamentos com acabamentos sem 
imperfeições e de difícil remoção.

Aplicação
Pode se aplicar com pincel, rolo ou pistola airless, entre 1 e 3 demãos, segundo o grau de proteção e aspecto decorativo
desejado. Ver quadro.
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1. Nome do Produto
2. Cor
3. Acabamento
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

TRAÇABILIDADE / STICKER DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

EMAPI S.A. Produtos Inteligentes ao Serviço da Construção

A informação referida a modo emprego e usos do produto contida neste documento baseia-se no know how de Emapi S.A. e conhecimentos do estado 
atual da técnica, desde que os produtos utilizem-se e alojem na forma descripta.
Não obstante, a resposta adequada do produto dependerá da qualidade do aplicativo, de factores meteorológicos e de outros factores externos fosse 
do controle de Emapi S.A. Portanto, a garantia oferecida é extensiva só à qualidade intrínseca do produto fornecido.
Emapi S.A. reserva-se a faculdade e o direito de actualizar, modificar ou eliminar conteúdo ou informação desta documentação sem prévio aviso.

RENDIMIENTO TEÓRICO: Aplicação com Rolo: Milano: 0,8 a 1,2 kg/m2; por mm de espessura.
   Aplicação com Plaina: Paris / Athenas / Rabat: 1,0 a 1,5 kg/m2; por mm de espessura.
   Aplicação com Pistola: Milano / Paris / Athenas / Rabat: 1,0 a 1,4 kg/m2; por mm
   de espessura.

USOS:   Produto desenvolvido tanto para paredes interiores quanto exteriores. Indicado para  
   concluir rebocos finos ou grossos aplainados, gesso, placas de cimento, etc.

TEMPO DE SECAGEM: Milano: 2 a 6 horas (secagem entre demãos, aplicação com Rolo)  / Paris, Athenas, 
   Rabat: 4 a 6 horas (secagem entre demãos, aplicação com Plaina) / Milano, Paris,  
   Athenas, Rabat: 4 a 6 horas (aplicação com Pistola). Tempos estimativos sob condições  
   normais de umidade e temperatura (HRA 60%, 25ºC).

APRESENTAÇÃO: Embalagens de 5 kg, 25 kg e 250 kg.

CORES:   Chocolate, Terracota, Verde Claro, Cacau, Pedra, Milho, Areia, Tiza e Branco.

APLICACIÓN:  Rolo: Milano / Plaina: Paris, Athenas, Rabat / Pistola: Milano, Paris, Athenas, Rabat.

ACABAMENTO:  Milano: Fina / Paris: Paris / Athenas: Grossa / Rabat: Extra-grossa
   Diferentes tipos de rolos permitirão conseguir diferentes texturas de acabamento.
   É recomendado utilizar rolo de lã de fibras curtas para texturas mais finas.
   A segunda demão, de acordo com sua velocidade de secagem, vai sendo acabada com  
   plaina de plástico mole (tipo alto impacto). Não utilizar plaina de metal.
   Do bico de saída da pistola dependerá a diferença de acabamento das texturas.

Nº DE DEMÃOS:  1 a 3, segundo o tipo de aplicação, o grau de proteção e aspecto decorativo desejado.

DILUIÇÃO:  Milano: 15% a 25% (aplicação com Rolo)  / Paris, Athenas, Rabat: Puro –sem diluir–  
   (aplicação com Plaina) / Milano, Paris, Athenas, Rabat: 15% a 25% (aplicação com Pistola).

LIMPEZA:  Lavar com água e sabão.

SEGURANÇA:  Produto não inflamável.

PRECAUÇÕES:   1) Assegurar-se da homogeneização do conteúdo antes de aplicar. Se necessário usar mais
           do que o conteúdo de uma embalagem, convém sempre misturá-los.
   2) É recomendado aplicar com uma faixa de temperatura não inferior a 10ºC nem superior
       a 35ºC, com umidade relativa ambiente inferior a 90º.
   3) Evitar a aplicação quando o sol incidir diretamente sobre a superfície ou com risco
       de chuva iminente.
   4) Assegurar-se de fechar hermeticamente a embalagem se não for consumido todo o  
       conteúdo. Armazenar em local fresco e seco, fora do alcance das crianças.
   5) Utilizar os elementos de proteção adequados. Consultar o médico por irritação
       produzida por contato do produto com os olhos e a pele, ou sua ingestão.
   6) Respeitar rigorosamente as diluições consignadas para as aplicações com rolo
       ou pistola. A aplicação com plaina não admite diluição.

Escritórios comerciais: Avenida Paseo Colón 823, 5º Andar - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4
Administração e Planta industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Vendas: ventas@emapi.com.ar - Comércio Exterior: comex@emapi.com.ar - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar


