VOTIN.PLAST RV

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS
Revestimento espesso decorativo, baseado numa emulsão aquosa, cargas minerais de granulometria
selecionada e pigmentos de elevada resistência aos raios U.V. e à intempérie.
Muito boa resistência ao aparecimento de fungos e algas.
Acabamento texturado talochado mate.

INDICAÇÃO
Aplicação em acabamentos de sistema de isolamento térmico (ETICS), em interiores e exteriores sobre
rebocos e argamassas, gesso ou cal.

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICAÇÕES


Cor: Branco e cores de catálogo.



Aspeto: Pastoso



Odor: Ligeiro



Densidade: 1.50 – 1.70 (depende da granulometria)



Viscosidade (25ºC): >160 KU



Granulometria: Grão fino – aprox. 0.7 mm; Grão médio – aprox. 1.5 mm



Secagem superficial: 4 a 6 horas



Secagem profundidade: ± 24 horas



COV’s (Compostos Orgânicos Voláteis) pela Diretiva 2004/42/CE: Valor limite EU para este
produto (cat A/l): 200 g/L (2010). Este produto contém no máximo 16.6 g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora
das nossas instalações).

DILUIÇÃO


Produto pronto a aplicar.



Diluente de limpeza - Água.
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APLICAÇÃO


As superfícies a revestir devem estar bem secas, limpas e isentas de partículas mal aderentes.



Aplicar previamente o primário Votin Primer RV.



Mexer o revestimento Votin.plast RV até ficar homogéneo, com ajuda de um misturador
elétrico.



Aplicar com uma talocha de aço inox numa camada uniforme, no sentido debaixo para cima,
pressionando o produto. Passar a talocha no sentido horizontal e vertical de modo a se obter
uma camada uniforme e eliminar excessos de massa.



Para dar o acabamento final, utilizar uma talocha de PVC, em movimentos circulares, até se
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obter o efeito pretendido.


Em rebocos de cimento novo, aguardar pela cura completa do cimento (aprox. 28 dias).



Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso. Não aplicar com temperaturas inferiores a 10ºC
nem superiores a 30ºC.



O produto não deve ser aplicado quando o sol estiver a incidir diretamente sobre a superfície
a revestir, nem quando estiver vento forte.



Aplicar em painéis inteiros sem interrupções para evitar formação de emendas e sobreposição
de camadas.

RENDIMENTO
Depende da espessura do revestimento pretendido. Pode considerar-se um valor médio de 1,5 a
2,5kg/m².

CONSERVAÇÃO


Dois anos em embalagem de origem, cheias e bem fechadas.



Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA


Produto não inflamável e não nocivo.



Evitar o contacto com os olhos e a pele.



Utilizar vestuário apropriado e óculos de proteção.



Utilizar somente em locais bem ventilados.



Manter fora do alcance das crianças.

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança.
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