
 

 
 

 
  
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
CHROMMATO NOBRE 
 
Apresentação do produto 
Produto desenvolvido para ampliar as opções de acabamento, de acordo com as últimas tendências do segmento de decoração. 
Chrommato Nobre é a linha com granulometria média. 
rústico, porém suave ao toque. Ideal para áreas internas e externas.
 

Consumo aproximado 
CHROMMATO NOBRE: 2,50 a 3,00 kg/m² 
* O consumo varia de acordo com o 
substrato, a forma de aplicação e o 
efeito desejado. 

Secagem
Ao toque: 6 horas
Para receber gel ou pintura:
mínimo)
Cura total: 

 
Forma de aplicação e ferramentas adequadas
Utilize desempenadeira de aço inox e desempenadeira de PVC.
Com o auxílio de uma desempenadeira de aço inox espalhe o produto em uma camada uniforme na espessura do maior grão do 
produto.  
Após alguns minutos, com o auxílio da desempenadeira de PVC, faça movimentos circulares, como se estivesse fazendo o efeito de 
um reboco desempenado.  
Para se obter um acabamento mais alisado, após o procedimento anterior, aguarde a pré
desempenar o produto em movimentos circulares, alisando
Neste efeito, é importante manter a desempenadeira de PVC sempre limpa.
 
Dicas importantes 
Faça emendas somente em cantos e quinas. 
Este produto tende a regularizar as ondulações da p
parede muito ondulada, a tendência natural é o aumento do consumo do produto. 
Este produto não corrige superfícies muito onduladas ou mal desempenadas. 
Trabalhe sempre com as ferramentas limpas para evitar manchas indesejadas.
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Produto desenvolvido para ampliar as opções de acabamento, de acordo com as últimas tendências do segmento de decoração. 
obre é a linha com granulometria média. Unindo resistência, durabilidade e alto rendimento, o produto oferece efeito 

, porém suave ao toque. Ideal para áreas internas e externas. 

Secagem 
Ao toque: 6 horas 
Para receber gel ou pintura: 12 horas (no 
mínimo) 
Cura total: 100 horas 

Diluição 
Diluição com água limpa de no máximo 
5% do peso total, caso seja necessário.

Forma de aplicação e ferramentas adequadas 
Utilize desempenadeira de aço inox e desempenadeira de PVC. 
Com o auxílio de uma desempenadeira de aço inox espalhe o produto em uma camada uniforme na espessura do maior grão do 

om o auxílio da desempenadeira de PVC, faça movimentos circulares, como se estivesse fazendo o efeito de 

Para se obter um acabamento mais alisado, após o procedimento anterior, aguarde a pré-secagem superficial e repita o processo d
desempenar o produto em movimentos circulares, alisando-o suavemente.  
Neste efeito, é importante manter a desempenadeira de PVC sempre limpa. 

Este produto tende a regularizar as ondulações da parede, facilitando a aplicação e mantendo um acabamento uniforme. Em uma 
parede muito ondulada, a tendência natural é o aumento do consumo do produto.  

superfícies muito onduladas ou mal desempenadas.  
entas limpas para evitar manchas indesejadas. 

Produto desenvolvido para ampliar as opções de acabamento, de acordo com as últimas tendências do segmento de decoração. O 
Unindo resistência, durabilidade e alto rendimento, o produto oferece efeito 

 
Diluição com água limpa de no máximo 
5% do peso total, caso seja necessário. 

Com o auxílio de uma desempenadeira de aço inox espalhe o produto em uma camada uniforme na espessura do maior grão do 

om o auxílio da desempenadeira de PVC, faça movimentos circulares, como se estivesse fazendo o efeito de 

secagem superficial e repita o processo de 

arede, facilitando a aplicação e mantendo um acabamento uniforme. Em uma 
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