BOLETIM TÉCNICO

DECORA EFEITOS ESPECIAIS MÁRMORE

CORAL DECORA EFEITOS ESPECIAIS MÁRMORE foi inspirado na beleza e riqueza da pedra
mármore, criando um efeito imponente e personalizado em sua parede.
O produto foi desenvolvido com o objetivo de criar exclusivamente o efeito Mármore, aprimorando
sua aplicação, que é leve e fácil, facilitando a vida do aplicador.
Com exclusiva tecnologia Paredes HD, que oferece cores mais vivas e uma textura em alta
definição, o produto é ofertado em 240 cores do leque Escolha Fácil, tingidas no sistema
tintométrico da Coral a partir de uma única base em galão de 3,9 Kg.
INDICAÇÃO DE USO
Paredes internas de alvenaria, concreto e gesso e áreas externas cobertas.
COMPOSIÇÃO QUÍMICA
Resina acrílica modificada, pigmentos inertes, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos,
surfactantes, coalescentes, espessantes, solução aquosa de amônia, biocidas e água.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
• Sólidos/Volume: 37,20 – 39,90 %
• Sólidos/Peso: 53,50 – 55,50 %
• Viscosidade: consistente, como massa e textura (7 – 8 cm)
• Peso Específico: 1,312 – 1,372 g/cm3
• Ponto de fulgor: Não aplicável
• VOC (compostos orgânicos voláteis): 19,43 g/L

Você sabe o que é VOC e porque avaliamos?
VOC é a sigla em inglês para Compostos Orgânicos Voláteis, ou seja, materiais que evaporam em condições
normais de temperatura e pressão. O conteúdo de VOC em tintas base água é proveniente de pequenas
quantidades de solventes utilizados. Esses materiais, quando entram em contato com óxidos de nitrogênio
presentes no ar e com a luz solar, reagem formando compostos prejudiciais à nossa saúde, podendo causar
irritações e doenças graves, e à saúde do meio ambiente. Por isso, é muito importante minimizar os VOCs das
tintas. A Coral se preocupa com isso durante o desenvolvimento de seus produtos e está sempre verificando o
nível de VOC de seus produtos.
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
O produto é delicado e requer uma boa preparação da superfície para que o efeito não seja
prejudicado. Antes de aplicar, siga as recomendações abaixo, de acordo com o tipo e estado da
sua parede.
• Em bom estado (com ou sem pintura) - Lixe e elimine o pó com pano úmido.
• Gesso e concreto - Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de
Paredes da Coral, com exceção sobre gesso corrido. Neste caso deve-se aplicar Direto no Gesso
da Coral.
• Com reboco novo - Aguarde no mínimo 30 dias e depois desse tempo, lixe e elimine o pó com
pano úmido. Aplique o Selador Acrílico da Coral. Caso não seja possível aguardar os 30 dias e
a secagem total do reboco, aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.
• Com reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas - Remova as
partes soltas. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da
Coral.
• Com pequenas imperfeições - Corrija as imperfeições. Use Massa Corrida da Coral. Lixe e
elimine o pó com pano úmido.
• Com mofo - Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas
e enxágue com bastante água. Espere que seque bem para pintar.
• Com umidade - Antes de pintar, resolva o que está causando o problema.
• Com brilho - Lixe até tirar o brilho e elimine o pó com pano úmido.
• Com gordura - Misture água com detergente neutro e lave. Depois enxágue com bastante água.
Espere que seque bem para pinta
• Repintura - Com cera: Utilize removedor tradicional ou desodorizado para remover a cera.
Elimine o excesso de removedor com pano úmido. Outra opção é lixar a superfície até que a
cera seja completamente removida. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral; Sem cera:
Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.
DADOS DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA
Efeito Mármore: Desempenadeira de aço inoxidável de cantos arredondados. Esta ferramenta
também pode ser encontrada como “desempenadeira para efeitos” e é comumente utilizada
por profissionais especializados em efeitos especiais.
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• Uso: O uso da ferramenta correta é muito importante na obtenção do efeito desejado. Ao usar
outros tipos de ferramenta, diferentes das recomendadas, o efeito poderá ser comprometido e
sua aplicação dificultada. O uso de desempenadeira de cantos quadrados, por exemplo, pode
causar riscos e marcas indesejadas. Siga corretamente as ferramentas indicadas para obter o
melhor efeito final.
• Limpeza: Tão importante quanto a escolha é a manutenção da ferramenta. Evite deixar excessos
de produtos secos e assim que finalizar a aplicação, lave-a com água e sabão e seque bem
antes de guardar.

SECAGEM

RENDIMENTO

Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Final: 24 horas

9 m2 (acabado por embalagem)

DEMÃOS

DILUIÇÃO

Rendimento estimado. Pode variar de acordo com
o tipo e condição da superfície a ser pintada bem
como efeito e cor do produto.

2 – 3 Demãos, dependendo da cor
Desde que respeitadas todas as
recomendações de preparo de superfície e uso
da ferramenta.

Ponto para uso, não requer diluição.

• Observação: O tempo de secagem poderá sofrer alterações dependendo do clima no dia da
aplicação. Também poderá variar de acordo com a estação do ano e região. Por isso,
recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10ºC ou acima de
40ºC e umidade relativa do ar superior a 85%.
CRIANDO O EFEITO
Siga os passos abaixo para obter o efeito Mármore. Para aumentar o rendimento e facilitar a
aplicação, principalmente de cores claras que neste tipo de produto tendem a cobrir menos que
cores escuras, recomendamos aplicar como fundo uma ou duas demãos de tinta acrílica Premium
(sugestão: Decora Matte Fosco) na mesma cor ou similar à cor do Decora Efeitos Especiais
Mármore a ser aplicado, com rolo de lã, pincel, ou conforme indicação na embalagem do produto.
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EFEITO MÁRMORE:
Com o uso de desempenadeira de aço INOX de canto arredondado, aplique uma fina camada de
Decora Efeitos Especiais Mármore de maneira uniforme por toda a superfície. Aguarde 4 horas.
Em seguida, aplique pequenas quantidades do produto em movimentos aleatórios e irregulares por
toda a área, de forma a criar o efeito mármore desejado (ver FIG. 1 abaixo para referência) . Aguarde
secar. Caso deseje um efeito mais acentuado, repita a aplicação.
Para finalizar: após aguardar a secagem de todas as demãos aplicadas, posicione a
desempenadeira de INOX de cantos arredondados em um ângulo menor ou igual à 45º,
pressionando e deslizando repetidamente sobre o mesmo local até atingir o brilho desejado. Faça
o procedimento, também conhecido como laminação, por toda a superfície.
Caso deseje obter um brilho mais elevado, recomendamos a aplicação de cera de carnaúba ou
própria para mármore com o uso de flanela ou boina de polimento, com movimentos circulares
suaves. Para acentuar o efeito ou facilitar seu trabalho, você poderá usar uma politriz.
Os efeitos e brilho obtidos podem variar dependendo da cor do produto. Cores escuras são mais
favoráveis ao efeito e obtenção de brilho.

Observação: o produto quando está úmido (FIG.1) apresenta tom mais intenso que quando já
está seco (FIG. 2). Isso é normal. Aguarde secar para observar se a aplicação possui o efeito
desejado. Se desejar mais “manchas”, aplique pequenas quantidades espalhadas na superfície e
faça o processo de laminação sobre a área aplicada. Isso acentuará o efeito.
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MANUTENÇÃO
Para limpar a parede com Decora Efeitos Especiais Mármore, utilize um pano macio úmido ou
com detergente e faça movimentos suaves. Evite o contato com água nos primeiros 28 dias.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Prazo de validade: Este produto é ofertado apenas no sistema tintométrico, ou seja, não possui
cores prontas. Para este tipo de sistema, a validade do produto é de até 6 meses, contados a partir
da data do tingimento. Caso a data de validade informada na etiqueta da embalagem seja inferior a
6 meses, respeite este prazo.
Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente
e Consumidor SACC - 08000 11 77 11. Emergências médicas (24 horas) CEATOX - Centro de
Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, tel.: 08000 14 81 10.
A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico pode
ser obtida no site www.coral.com.br.

