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INFORMAÇÃO GERAL

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

DECOFINO EMBARRO é um reboco pronto a aplicar,

A superfície deve estar firme, limpa, sem restos de

de utilização manual ao qual se adiciona apenas água.

películas oleosas e suficientemente rugosa para

Uma característica típica deste reboco tradicional é

proporcionar uma boa base, uma vez que a

uma ligeira aparência "sombreada".

argamassa de barro adere apenas mecanicamente.

DECOFINO EMBARRO é um revestimento final e

Rebocos de barro velhos devem ser molhados

decorativo de estuque para interiores.

antes de se começar a trabalhar, superfícies menos
absorventes só necessitam de ser molhadas de

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

forma a prolongar o tempo de trabalho do material.

Argilas e areias, pigmentos minerais e celulosa.

É

Granulometria <0,5mm.

capacidade

importante
de

que

a

superfície

absorção

tenha

uma

homogénea,

caso

contrário, pode ser necessário aplicar um primário
CORES

para preparar a superfície (por exemplo GekkoSOL

Branco neve, branco natural, casca de ovo, café com

KREIDEZEIT ou Primário de Caseína da KREIDEZEIT,

leite, castanho, terra de Siena, caramelo, creme,

Art. 145).

pêssego, ocre amarelo, verde menta e cinzento
claro. Todas as cores do DECOFINO EMBARRO

MODO DE APLICAÇÃO

podem ser misturadas umas com as outras. Existe

Aplicação de DECOFINO EMBARRO sobre reboco

também a possibilidade de matizar o DECOFINO

de barro: o reboco de barro em muitos casos tem

EMBARRO branco natural com pigmentos minerais

uma coloração escura. Em caso de pretender aplicar

(até 5% de adição). Neste caso, misturar os

uma cor mais clara de DECOFINO EMBARRO (como

pigmentos diretamente na água de preparação sem

branco, creme, etc.) aplique primeiro o Primário de

formar grumos, antes de misturar na argamassa. O

Caseína KREIDEZEIT (Art. 145) com um pulverizador

efeito da cor resulta da consistência da argamassa e

uma ou duas vezes. Siga as instruções referidas na

da textura. Devem-se misturar as embalagens para

ficha de produto. Desta forma irá fixar a superfície

superfícies interligadas, porque pode haver sempre

do reboco de barro mais escuro e proteger o

ligeiras diferenças de cores entre os lotes deste

DECOFINO EMBARRO de uma coloração indesejada.

produto natural.

Ao mesmo tempo aumenta-se o tempo que se pode
trabalhar o DECOFINO EMBARRO.

RENDIMENTO

A argamassa em pasta deve ser aplicada sem pressão

20 kg de DECOFINO EMBARRO é suficiente para
2

de forma homogénea, com uma talocha metálica ou

cobrir uma área plana de aprox. 8 a 10m com uma

veneziana e com uma espessura de 1-2mm de

espessura de 1-2mm. Se for aplicada com uma

grossura. Para melhores resultados use sempre

espessura superior a 3 mm podem surgir fendas.

ferramentas limpas ou novas. Depois da argamassa
aplicada estar quase seca, a superfície deve ser

PREPARAÇÃO

alisada, molhando de novo com um pulverizador,

Misture cuidadosamente aprox. 25% de água limpa

com uma esponja fina (látex) ou um pedaço de

usando uma misturadora. Depois de misturar com

esferovite, até chegar a um estado totalmente

água, a argamassa, deve repousar 30 minutos e ser

plano.

misturada novamente com a misturadora antes de

Caso deseje um acabamento “esponjado”, depois

ser aplicada. Depois de misturada com água, a

de DECOFINO EMBARRO estar completamente

argamassa pode ser usada durante vários dias se

seco, deve remover as partículas soltas com uma

for mantida tapada.

escova ou um pedaço de esferovite.
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Para conseguir um acabamento liso deve apertar a

TAMANHO DOS RECIPIENTES

superfície com a talocha metálica ou veneziana

Baldes reutilizáveis de 20kg.

depois de ter talochado.
Depois de DECOFINO EMBARRO estar completamente

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

seco, também pode lixar ligeiramente a superfície com

Não aplicável. Produto não perigoso.

uma lixa de 400. Neste caso recomendamos fixar a
superfície

depois

com

o

Primário

de

Caseína

KREIDEZEIT (Art. 145).
Para conseguir alisar mais facilmente pode aplicar
DECOFINO EMBARRO em duas capas, trabalhando a

As presentes informações foram reunidas com base na

segunda capa da mesma forma como a primeira,

nossa experiência e conhecimentos. Devido aos

depois da primeira estar quase seca.

métodos de aplicação e às influências ambientais, bem

Para obter informações relativas à manutenção e
limpeza, aceda diretamente em www.embarro.com
onde pode encontrar a ficha informativa de
manutenção

de

superfícies

revestidas

com

DECOFINO EMBARRO.

podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações
legais relativamente às recomendações individuais.
Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do
produto (pintura de teste). A validade do texto termina
com revisões ou modificações do produto. As
informações atualizadas sobre o produto podem ser

ARMAZENAMENTO

obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode

Guardar em local seco.
Se for mantido seco pode ser guardado por tempo
ilimitado.

como às diversas características das superfícies, não

entrar em contacto connosco diretamente através do
nosso e-mail info@embarro.com .
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