
 

 
 

 
  
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
REFLETIVO MICRON CHROMMA® 
 
Apresentação do produto 
O REFLETIVO MICRON CHROMMA® é um prod
arquitetura atual, seu acabamento destaca e valoriza as linhas da obra. A versatilidade da linha de refletivos permite dois t
acabamento: um aveludado e outro brilhante.
 

Consumo aproximado 
REFLETIVO MICRON CHROMMA®: 
1,70 a 2,50 kg/m² 
* O consumo varia de acordo com o 
substrato, a forma de aplicação e o 
efeito desejado. 

Secagem
Ao toque: 6 horas
Cura para efetuar a escovação: 72 horas
Para receber verniz após a escovação:
horas (no mí
Para receber o 
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a
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Forma de aplicação e ferramentas adequadas
Utilizar desempenadeira de aço inox e desempenad
Espalhar o produto com a desempenadeira de aço inox em uma camada uniforme na espessura do maior grão do produto. 
Após alguns minutos, com o auxílio da desempenadeira de PVC, fazer movimentos circulares, como se estivesse fazendo o efeito 
um reboco desempenado. 
Para um acabamento mais liso, após o procedimento anterior, aguardar a pré
desempenar o produto em movimentos circulares, alisando
 
Neste momento, o acabamento do produto ficará com aspecto aveludado.
Para obter o efeito refletivo brilhante, após 72 horas utilize uma escova de nylon e água limpa e corrente. Esfregue em movim
circulares sobre toda a extensão do produto a
uniforme.   
 
Aplique uma demão de VERNIZ ACRILICO CHR
horas após finalizado, no mínimo),  para prolongar a v
não fazer a escovação e deixar no acabamento natural do produto, não é necessário fazer a aplicação do Verniz Acrílico.
 
Dicas importantes 
Indispensável o preparo da superfície e o uso do 
CHROMMA®.  
Na hora da aplicação, tome cuidado para não 
Caso isto ocorra, será necessário a aplicação d
Em hipótese alguma utilize produtos químicos de limpeza (inclusive produtos neutros) no processo, para evitar manchas 
indesejadas. Mantenha sempre a mesma força e movimento para não lavar demais uma determi
aparência de manchas no produto. 
 
Consulte também os produtos aprimorados VE
do brilho refletivo que não precisam ser lavado
 
Conheça o lançamento REAGENTE PARA REF
proteção extra ao produto, eliminando a neces
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é um produto com acabamento fino, delicado e diferenciado. Tendência crescente na 
arquitetura atual, seu acabamento destaca e valoriza as linhas da obra. A versatilidade da linha de refletivos permite dois t
acabamento: um aveludado e outro brilhante. 

Secagem 
Ao toque: 6 horas 
Cura para efetuar a escovação: 72 horas 
Para receber verniz após a escovação: 24 
horas (no mínimo) 
Para receber o REAGENTE PARA 
REFLETIVOS CHROMMA®: 24 horas após 
a aplicação 
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 
Utilizar desempenadeira de aço inox e desempenadeira de PVC. 
Espalhar o produto com a desempenadeira de aço inox em uma camada uniforme na espessura do maior grão do produto. 
Após alguns minutos, com o auxílio da desempenadeira de PVC, fazer movimentos circulares, como se estivesse fazendo o efeito 

um acabamento mais liso, após o procedimento anterior, aguardar a pré-secagem superficial e repetir o processo de 
desempenar o produto em movimentos circulares, alisando-o. Atenção: Mantenha a desempenadeira de PVC semp

Neste momento, o acabamento do produto ficará com aspecto aveludado. 
Para obter o efeito refletivo brilhante, após 72 horas utilize uma escova de nylon e água limpa e corrente. Esfregue em movim
circulares sobre toda a extensão do produto aplicado, sempre com a mesma força e movimento, para manter o acabamento 

ROMMA® após a aplicação e lavagem do produto (aguardar o tempo de secagem de 24 
horas após finalizado, no mínimo),  para prolongar a vida útil da textura e dar mais vida as cores e ao efeito refletivo. Se optar por 
não fazer a escovação e deixar no acabamento natural do produto, não é necessário fazer a aplicação do Verniz Acrílico.

e e o uso do PRIMER PARA TEXTURADOS CHROMMA® 

 deixar áreas sem produto por raspar demais a desem
de outra demão do produto para corrigir as falhas. 

Em hipótese alguma utilize produtos químicos de limpeza (inclusive produtos neutros) no processo, para evitar manchas 
indesejadas. Mantenha sempre a mesma força e movimento para não lavar demais uma determinada área e outra não, causando 

ERNIZ SCALATTO CHROMMA e a linha ZUCC e GRANIC
os para refletir o brilho. 

FLETIVOS CHROMMA® que facilita o processo de ob
ssidade da aplicação do verniz acrílico. 

uto com acabamento fino, delicado e diferenciado. Tendência crescente na 
arquitetura atual, seu acabamento destaca e valoriza as linhas da obra. A versatilidade da linha de refletivos permite dois tipos de 

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

Espalhar o produto com a desempenadeira de aço inox em uma camada uniforme na espessura do maior grão do produto.  
Após alguns minutos, com o auxílio da desempenadeira de PVC, fazer movimentos circulares, como se estivesse fazendo o efeito de 

secagem superficial e repetir o processo de 
o. Atenção: Mantenha a desempenadeira de PVC sempre limpa.  

Para obter o efeito refletivo brilhante, após 72 horas utilize uma escova de nylon e água limpa e corrente. Esfregue em movimentos 
plicado, sempre com a mesma força e movimento, para manter o acabamento 

após a aplicação e lavagem do produto (aguardar o tempo de secagem de 24 
ida útil da textura e dar mais vida as cores e ao efeito refletivo. Se optar por 

não fazer a escovação e deixar no acabamento natural do produto, não é necessário fazer a aplicação do Verniz Acrílico. 

 na cor do REFLETIVO MICRON 

mpenadeira na hora da aplicação. 

Em hipótese alguma utilize produtos químicos de limpeza (inclusive produtos neutros) no processo, para evitar manchas 
nada área e outra não, causando 

COR para conhecer outras opções 

btenção do brilho e garante uma 
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