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Revestimento térmico e impermeabilizante para aplicação em fachadas. 
Desenvolvido à base de exclusivas resinas naturais, compostos minerais e aditivos.

MANUAL DE APLICAÇÃO

1. Preparação da superfície
Sobre pontos soltos e/ou ocos, os mesmos deverão ser retirados e executado argamassa com traço forte de cimento e areia (sem uso de cal). 
 
É de fundamental importância que sejam seguidas as especificações e orientações contidas neste manual.

Furadeira elétrica; 

Misturador de hélices 
metálicas;

Vassoura piaçava;

Desempenadeira
de metal lisa;

Espátula de metal lisa.

Proceder com a homogeneização do revestimento MALTA BIANCO, adicionando água (concentrações mínimas de 300 ml até, no máximo, 500 
ml por embalagem de 25 kg) com misturador de hélices metálicas, até ser atingida a consistência pastosa (não permitindo que o produto fique 
com consistência aquosa).

 Após a mistura, iniciar a aplicação do revestimento térmico e impermeabilizante MALTA BIANCO, conforme descrito a seguir:

As demãos deverão ser aplicadas sucessivamente, manual ou mecanicamente, devendo ser aguardado o intervalo de secagem entre demãos 
(± 24 horas, podendo variar em função das condições climáticas). No momento de toda e qualquer aplicação, o produto deverá estar totalmente 
homogêneo e fluido.

A primeira demão deverá ser fina, de modo a permitir o fechamento completo da capilaridade da superfície (± 1,5 kg/m²). As demais demãos 
deverão ser aplicadas manualmente até atingir a espessura final indicada pelo fabricante, mínimo 5 mm – máximo 8 mm.

2. Execução da proteção térmica e impermeabilizante

2.1. Ferramentas utilizadas

2.2. Aplicação do sistema

Nota: Para o correto desempenho do sistema, aguardar a cura completa de todo e qualquer concreto e/ou argamassa por, no mínimo, 18 dias.

Notas:
• Observar que o “pot life” (tempo de manuseio do produto) 
definido pelo fabricante é de 6 meses. Sendo assim, mesmo 
homogeneizado com água, o produto deve ser armazenado em sua 
própria embalagem plástica devidamente fechada.  
• No caso de existência de juntas de dilatação, o produto poderá 
ser aplicado normalmente, para posterior aplicação do mastique à 
base de poliuretano.



• Deverá ser evitada a contaminação do material com areia, 
solventes, óleos ou outras bases químicas.

• O produto deve receber as quantidades de água 
recomendadas pelo fabricante para sua melhor 
homogeneização. A quantidade de água a ser utilizada poderá 
variar em função da temperatura ambiente, sendo maior no 
verão e menor no inverno (baixas temperaturas). Em caso de 
dúvida, deverá ser consultado o nosso departamento técnico.

• Para o caso de aplicações no inverno (baixas temperaturas), a 
cura do produto poderá ocorrer entre 24 e 48 horas, em função 
do alto índice de umidade.

• Uma vez aplicado o protetor térmico e impermeabilizante, o 
local não pode ser coberto com proteções de lonas plásticas ou 
outros materiais, pois estes podem provocar a transpiração e 
ocorrência de umidade no produto. 
 
• Todo o equipamento a ser utilizado deverá estar limpo e seco.

• Verificar o prazo de validade do produto a ser aplicado.

• As espessuras devem estar em conformidade com as 
recomendações do fabricante; mínimo 5 mm – máximo 8 mm. 
 
• As aplicações do produto não podem ser realizadas em dias 
de chuva ou em áreas com umidade acima de 35%.

• O produto deve ser aplicado de forma uniforme, não podendo ser 
visível nenhum ponto do substrato após a conclusão da aplicação.

• As aplicações devem obedecer aos critérios de cura com índice de 
umidade do substrato abaixo dos 35%. Pode ser utilizado maçarico 
para reduzir o índice.

• Uma vez aberta a embalagem, a mesma deve ser protegida da 
desidratação prematura por intempéries, que pode criar uma leve 
película protetora. Neste caso, essa película deverá ser retirada para 
continuidade da aplicação. 

• No caso de interrupção da aplicação, na retomada, deverá ser 
prevista sobreposição de 10 cm.

• No encontro de pisos com paredes, pilares e vigas, deverá ser 
prevista a execução de reforço com tela de poliéster e argamassa 
elastomérica cimentícia, com tela de poliéster com banho de PVC, 
antes da aplicação do produto.

• O material apresenta excelente ancoragem em metais, concreto, 
gesso, EPS, podendo ser aplicado sobre contramarcos, etc.

3. Recomendações importantes

4. Consumo
• Revestimento térmico e impermeabilizante MALTA BIANCO: 6 kg/m² a 8 kg/m² (+- 3 demãos) 

Notas: 
• O produto pode ficar exposto às ações de intemperismo, eliminando patologias, como carbonatação e eflorescências.

• O produto permite a execução de revestimentos finais, como pinturas, colagens de pastilhas e/ou cerâmicas.

• Não devem ser adicionados, em nenhuma hipótese, produtos tais como cimento, cal, areia, solventes, excesso de água, pois isto 
acarretará a perda das propriedades químicas, físicas e mecânicas do produto.
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Nota: Essa película se formará a partir de 2 horas após a 
abertura do saco, porém a argamassa não sofrerá alterações 
em suas propriedades físicas, químicas e mecânicas.


