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INFORMAÇÃO GERAL

-Para pinceladas/ marcas visíveis e para estampilhas,

Aglutinante transparente, à base de caseína,

dilua em 2- 4 l de água.

(proteína animal) para rebocos de barro, técnicas

-Para um efeito “derretido” ou no tratamento de

de lavagem, estampilhas e fixação de reboco

superfícies de maior relevo, dilua em 4-5 l de água.

transparente no interior. Indicado para matizar,

-Para um efeito “multicamada”, dilua em 5-6 l de

com todos os pigmentos minerais de KREIDEZEIT,

água, para evitar acumulações e pontos brilhantes.

bem como outros pigmentos alcali-resistentes.

-Para uma fixação transparente do reboco, dilua pelo
menos em 7 l de água.

APLICAÇÃO

De acordo com os requisitos das superfícies, a

Indicado para aplicar em todo o tipo de reboco e tintas

quantidade de água necessária pode variar.

absorventes e aglomerantes (p. ex. pintura de pó de

(4) Matizar: ao aglutinante pronto, vai adicionando

mármore com caseína KREIDEZEIT, tinta de caseína,

porções/colheres de chá da “papa” de pigmentos

tintas GekkoSOL, reboco fibroso de mármore, tinta de

descrito no ponto 1), até obter a intensidade desejada.

cal hidratada, reboco com tinta de cal, reboco adesivo

Dica: é possível avaliar rapidamente a intensidade da

de cal, argamassa com cal, rebocos de trincha e rolo).

cor, aplicando o produto numa folha branca e

Não indicado para superfícies não absorventes, tintas à

secando com um secador, já que depois de seco, este

base de cola, tintas de látex, superfícies em plástico,

fica significativamente mais claro. Para avaliar o tom

metal e madeira.

com maior precisão, deve preparar uma superfície
modelo com o material original na superfície que

PROPRIEDADES

pretende tratar.

- Pó para misturar com água
- Fácil de usar

APLICAÇÃO

- Depois de seco, não esborrata, é difusível e fica com

Relativamente à aplicação, não há limites para a sua

um aspeto mate

imaginação.

- Sem conservantes

superfícies com um pincel, um trapo, uma esponja ou

É

possível

personalizar

diferentes

algo equivalente, utilizando diferentes técnicas de
COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

aplicação. Recomenda-se sobretudo a aplicação

Caseína, metilcelulose e carbonato de sódio.

cruzada com um pincel, sem exercer demasiada
força. Neste caso, deve evitar a aplicação horizontal e

PREPARAÇÃO

vertical (efeito grelha/xadrez).

(1) Preparar uma “papa” com os pigmentos: num
pequeno recipiente (por exemplo num copo de

TEMPO DE SECAGEM

iogurte), misture 10-100g de pigmentos com um

Após aproximadamente 4h, a 20°C, pode aplicar a

pouco de água.

segunda camada. Após aproximadamente 24h, a

(2) Misturar o aglutinante: para misturar o aglutinante,

pintura está completamente seca.

o ideal é utilizar um balde de 5 l e uma misturadora ou
um batedor. Junte 100g de Fixador de Caseína

DICAS

KREIDEZEIT

-Especialmente para principiantes, recomenda-se a

a

1l

de

água

fria,

vá

agitando

energicamente, até desfazer todos os grumos. Deixe

aplicação numa superfície-modelo.

repousar durante 30 minutos e volte a mexer

-Se aplicar o produto demasiadas vezes no mesmo

vigorosamente.

sítio, como por exemplo sobre pinturas de pó de

(3) Diluir o aglutinante: dependendo das propriedades

mármore, com caseína ou rebocos fibrosos de

da superfície e do efeito desejado, dilua o aglutinante

mármore, poderá desgastar a superfície, de modo a

de seguida com as quantidades de água indicadas.

perder o efeito desejado.
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Recomenda-se, por isso, que a aplicação seja feita

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

rapidamente, sem intervalos.

Após a utilização lave imediatamente com água. Se

-Se o aglutinante depois de repousar e diluído ainda

necessário pode juntar um pouco de sabão.

contiver grumos, pode passá-lo por um coador.
CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO
FIXAÇÃO TRANSPARENTE DE REBOCOS

Não aplicável, não se trata de um produto perigoso.

Para a fixação transparente de rebocos argilosos e
outros, é necessário que o produto esteja altamente

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

diluído. Ver “Preparação” ponto (3). Para este tipo

Ter em atenção eventuais alergias a substâncias

de aplicação, o aglutinante é utilizado sem pigmentos.

naturais. As tintas com caseína apresentam um

No entanto, caso deseje, este também pode ser

cheiro caraterístico durante a aplicação, que em

pigmentado.

ambiente seco, desaparece com o tempo. As

Aplicar

o

aglutinante

diluído

uniformemente com um pincel ou pulverizador. Não

superfícies

com

capacidades

de

absorção

aplicar com rolo. Verifique a penetração completa do

significativamente divergentes (por ex. áreas

produto, caso contrário, podem formar-se pontos

delimitadas com selantes) podem apresentar

brilhantes. A aplicação deve ser feita obrigatoriamente

cores diferentes. Mesmo as tintas à base de

de baixo para cima (para evitar marcas indesejadas).

matérias-primas naturais devem ser armazenadas

Normalmente deve contar com um reforço muito leve

fora do alcance das crianças.

da cor do reboco. Antes do início dos trabalhos para
grandes áreas, deve criar uma superfície de teste, para
avaliar

o

seu

posterior

aspeto

e

identificar

atempadamente eventuais diferenças de cor. Verifique

As presentes informações foram reunidas com base

a solidez após a secagem. Se necessário, repetir o

na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos

tratamento.

métodos de aplicação e às influências ambientais,
bem como às diversas características das superfícies,

CONSUMO

não podem ser assumidas responsabilidades ou

Dependendo da técnica de aplicação e da capacidade

obrigações legais relativamente às recomendações

de absorção da superfície, 100 g do produto deverão

individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a

ser suficientes para 50 m² de parede.

adequabilidade do produto (pintura de teste). A
validade do texto termina com revisões ou

TAMANHO DOS RECIPIENTES

modificações

Art. 1.760

atualizadas sobre o produto podem ser obtidas

100 g

Consulte a tabela de preços em vigor.

do

produto.

As

informações

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

ARMAZENAMENTO
Quando armazenado em local fresco, seco e livre de
geadas, o produto tem uma validade, de pelo
menos 2 anos. O produto deve ser aplicado até 2
dias após a sua preparação.
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