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FICHA TÉCNICA 
OTTO CHROMMA® 

 

Apresentação do produto 

O revestimento OTTO CHROMMA® é um desenvolvimento especial buscando um acabamento de resistência elevada remetendo 

visualmente ao aspecto de casas rusticamente feitas com paredes de barro. Visual rústico e o toque clássico de textura nobre são 

indicados para áreas externas, muro de fachadas ou de contraste. Sua forma de aplicação e relevo ainda permite disfarçar e 

sobrepor pequenas imperfeições da parede. Note que a característica de seu acabamento é exatamente a rusticidade, inclusive com 

grãos maiores e trincas características do produto. 

Sua combinação original ideal é junto com o gel envelhecedor, porém pode ser utilizado diretamente na cor ou com pintura de látex 

acrílico sobre ele. 

"Gostaria de um revestimento que me fizesse lembrar-se da casa de meu avô na fazenda, é possível?"  

Essa foi à pergunta inspiradora que nos levou ao desenvolvimento deste revestimento. 

 

Consumo aproximado 

OTTO CHROMMA®: 3,50 a 5,50 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: 24 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 

Com o auxílio de uma desempenadeira de aço inox, espalhe a textura sobre a superfície devidamente preparada. Mantenha uma 

camada uniforme e próxima ao tamanho dos grãos presentes na textura. 

Após este procedimento, aguarde alguns minutos para uma leve secagem superficial e, com o auxílio da desempenadeira de PVC, 

faça movimentos circulares contínuos na intenção de efetuar um alisamento do produto. Este procedimento depende totalmente 

da habilidade do aplicador na questão de avaliar o tempo ideal para se iniciar e proceder com o alisamento da textura. 

Após o tempo de secagem, aplique sobre o OTTO CHROMMA® o GEL ENVELHECEDOR CHROMMA® na cor desejada. 

 

 

Dicas importantes 
Evite o excesso de massa na parede. Evite dias quentes para aplicação. Pare somente em cantos ou quinas. 

 

Curiosidade: A inspiração para o nome OTTO (palavra em italiano que significa Oito) teve origem pelo produto conter em sua 

formulação uma malha exclusiva com tamanho #8. 
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