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Efeito Cimento Queimado 
Efeito Cimento Queimado é um revestimento acrílico que decora de maneira prática e eficiente, 
simulando o tradicional acabamento industrial de base cimentícia. 

Possui aderência em substratos de alvenaria, gesso acartonado e concreto. 

Disponível em linha nas cores Torre Cinza, Elefante e Fog. Cores personalizadas são produzidas apenas 
sob demanda. 

USO 

Orientações  Aplique somente em paredes e tetos 

Ferramentas - Desempenadeira com borda redonda; 
- Espátula; 
- Lixa Massa grão 400; 
- Fita Crepe; 
- Pano; 
- Lona ou papelão. 

Aplicação Prepare a superfície, determine a ser decorada a fita crepe, proteja o 
ambiente com lona/papelão. Aplique a primeira demão e, após a massa 
estiver seca, realize o processo de lixamento. 
Após lixar, remova a poeira com um pano úmido. Aguarde secar por 1 hora e 
aplique a segunda demão. Aguarde 2 a 3 horas para secar. 
Passe a desempenadeira com força sobre o revestimento para chapear e 
destacar maior brilho. 

Rendimento (em 

superfícies bem 

niveladas) 

0,400g/m2 por demão. Geralmente 2 demãos são o suficiente. 

Diluição Massa pronta para uso. Caso necessário, dilua no máximo 2%. 

Tempo de cura Entre 18Cº e 30Cº recomenda-se esperar de 2 a 3 horas entre as demãos. 
Exposto ao ambiente ensolarado e ventilado o tempo de secagem entre 
demãos pode chegar a ser menor. A cura total leva até 72 horas. Em 
ambientes fechados, sem ventilação, o tempo pode ser maior. 

ADVERTÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO 

 A superfície deve estar firme, limpa e seca, completamente livre de fungos, oleosidade, poeira e 
gordura. 

 Em áreas externas, recomenda-se a aplicação de uma resina acrílica por cima do cimento 
queimado para fazer a proteção. 

 Em superfícies lisas, é necessário abrir a porosidade antes da aplicação. 
 Para aplicação sobre concreto, é imprescindível respeitar a cura total do substrato. 
 Evite aplicar em dias em que a temperatura estiver inferior a 15º. 
 Durante a aplicação e a secagem, o ambiente deve permanecer ventilado. 

 Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não 
provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Aspecto – massa. 
 Densidade a 24ºC – 1,38Kg/Lt. 
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VALIDADE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO:  

O Vedac Impermeabilizante Prático possui validade de até 6 meses, em embalagem fechada, 
armazenadas sem exposição a intenso calor, umidade ou contato com o solo. 

COMPOSIÇÃO: 

Monômeros e polímeros de metacrilato de metila, cargas inertes, pigmentos orgânicos e aditivos. 

CONTATO: 

 atendimento@cyz.ind.br 

 www.cyz.ind.br 
 +55 41 3024 4258 


