
 

 
 

 
  
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
EFEITO CIMENTO QUEIMADO CHROMMA® 
 
Apresentação do produto 
O EFEITO CIMENTO QUEIMADO CHROMMA®
efeito semelhante ao acabamento do cimento queimado em suas paredes. É ideal para áreas de destaque onde se deseja chamar a 
atenção com um revestimento exclusivo. 
A cor padrão para o EFEITO CIMENTO QUEIMADO CHROMMA®
encomenda) em diversas cores exclusivas.  
Na aplicação inclusive pode ser misturado cores diferentes entre as demãos, garantindo ainda mais exclusividade para seu proj
O produto vem pronto para uso e pode ser apl
 

Consumo aproximado 
EFEITO CIMENTO QUEIMADO 
CHROMMA®:  0,50 a 1,00 kg/m²/demão 
* O consumo varia de acordo com a 
absorção do substrato e a forma de 
aplicação. 

Secagem 
Ao toque: 2 horas
Entre demãos:
Cura total: 72 horas

 
Forma de aplicação e ferramentas adequadas
Utilize desempenadeira de aço inox de bordas arredondadas
Este produto necessita de 2 a 3 demãos para o acabamento.
Para esta aplicação, a parede deve estar uniforme, lisa e adequada para o acabamento liso.
Superfícies de aplicação: 
Massa Acrílica: após devidamente preparada, aplique 
Pintura em bom estado: lixe a superfície levemente para obter nivelamento adequado. Retire qualquer pós ou sujeira (siga as 
instruções de preparo de superfície adequadame
tempo de secagem de 6 horas. 
 
Aplique a primeira demão do EFEITO CIMENTO QUEIMADO CHROMMA®
arredondadas. Nesta aplicação, note que os pequenos relevos irão determinar o efeito e o formato semelhante ao cimento 
queimado. A espessura de todas as demãos devem ser as mais finas possíveis para evitar o excesso de produto sobre uma área.
Aguarde o tempo de secagem entre demãos. 
Após a secagem, passe sobre toda a superfície aplicada a desempenadeira de aço inox de bordas arredondadas forçando para que 
os relevos se alisem e marquem o produto.  
Aplique a segunda demão do produto sobre esta área, buscando o nivelamento da superfície, preenchend
relevos. Aguarde o tempo de secagem entre as demãos. 
Se for necessário, poderão ser aplicadas as próximas demãos buscando o maior nivelamento possível da superfície
 
 
Dicas importantes 
Não interrompa a aplicação do produto no meio da 
Podem ser utilizadas diversas cores para se obter um efeito exclusivo, desde que seja do mesmo 
QUEIMADO CHROMMA®. A cor desenvolvida serve como referência: por ser um efeito manchado, a
comparada antes do efeito manchado. Não aplique sobre massa corrida.
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EFEITO CIMENTO QUEIMADO CHROMMA® é um micro revestimento de baixa espessura desenvolvido para proporcionar um 
nto queimado em suas paredes. É ideal para áreas de destaque onde se deseja chamar a 

EFEITO CIMENTO QUEIMADO CHROMMA® é a prata, no entanto ele também pode ser fabricado (sob 

Na aplicação inclusive pode ser misturado cores diferentes entre as demãos, garantindo ainda mais exclusividade para seu proj
licado em áreas internas e externas. 

Secagem  
Ao toque: 2 horas 
Entre demãos: 4 horas 
Cura total: 72 horas 

Diluição 
Pronto para uso 
Diluição máxima 5% com água limpa
 

Forma de aplicação e ferramentas adequadas 
e bordas arredondadas. 

Este produto necessita de 2 a 3 demãos para o acabamento. 
Para esta aplicação, a parede deve estar uniforme, lisa e adequada para o acabamento liso. 

Massa Acrílica: após devidamente preparada, aplique uma demão do Primer para efeitos Chromma®
Pintura em bom estado: lixe a superfície levemente para obter nivelamento adequado. Retire qualquer pós ou sujeira (siga as 
instruções de preparo de superfície adequadamente). Aplique uma demão do Primer para efeitos Chromma® 

EFEITO CIMENTO QUEIMADO CHROMMA® utilizando a desempenadeira de aço inox de bordas 
os pequenos relevos irão determinar o efeito e o formato semelhante ao cimento 

queimado. A espessura de todas as demãos devem ser as mais finas possíveis para evitar o excesso de produto sobre uma área.
 

em, passe sobre toda a superfície aplicada a desempenadeira de aço inox de bordas arredondadas forçando para que 

Aplique a segunda demão do produto sobre esta área, buscando o nivelamento da superfície, preenchend
relevos. Aguarde o tempo de secagem entre as demãos.  

aplicadas as próximas demãos buscando o maior nivelamento possível da superfície

Não interrompa a aplicação do produto no meio da parede, faça pausas apenas em cantos ou quinas.
utilizadas diversas cores para se obter um efeito exclusivo, desde que seja do mesmo 

. A cor desenvolvida serve como referência: por ser um efeito manchado, a
Não aplique sobre massa corrida. 

é um micro revestimento de baixa espessura desenvolvido para proporcionar um 
nto queimado em suas paredes. É ideal para áreas de destaque onde se deseja chamar a 

é a prata, no entanto ele também pode ser fabricado (sob 

Na aplicação inclusive pode ser misturado cores diferentes entre as demãos, garantindo ainda mais exclusividade para seu projeto.  

 
Pronto para uso  
Diluição máxima 5% com água limpa 

mão do Primer para efeitos Chromma®. 
Pintura em bom estado: lixe a superfície levemente para obter nivelamento adequado. Retire qualquer pós ou sujeira (siga as 

nte). Aplique uma demão do Primer para efeitos Chromma® na cor e aguarde o 

utilizando a desempenadeira de aço inox de bordas 
os pequenos relevos irão determinar o efeito e o formato semelhante ao cimento 

queimado. A espessura de todas as demãos devem ser as mais finas possíveis para evitar o excesso de produto sobre uma área. 

em, passe sobre toda a superfície aplicada a desempenadeira de aço inox de bordas arredondadas forçando para que 

Aplique a segunda demão do produto sobre esta área, buscando o nivelamento da superfície, preenchendo as áreas entre os 

aplicadas as próximas demãos buscando o maior nivelamento possível da superfície. 

parede, faça pausas apenas em cantos ou quinas. 
utilizadas diversas cores para se obter um efeito exclusivo, desde que seja do mesmo produto EFEITO CIMENTO 

. A cor desenvolvida serve como referência: por ser um efeito manchado, a cor será desenvolvida e 
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