MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO
Produto: Mazathermic-

Revestimento térmico para telhados, lajes e paredes.

Mazathermic é um produto especial elaborado com a mais alta tecnologia e desempenho, utilizando um
processo rigoroso de qualidade. Indicado para isolamento térmico e acústico em ambientes internos e
externos. Redução de até 10ºC da temperatura interna dependendo do modo de aplicação, tipo de
superfície e quantidade de demãos aplicada.
Aplicação:
Paredes, rebocos, concretos, fibrocimentos, telhados de fibrocimento, telhados industriais de alumínios
ou galvanizados e forros diversos.
Obs: Recomenda-se o uso de Eco Primer Maza para superfícies lisas.
Composição Química:
Resina de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico, pigmentos isentos de metais
pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericida, fungicidas a base de isotiazolonas,
espessantes e água

Características:
Densidade a 25ºC – 1,550 g/cm³
Sólidos por peso- 60% ± 2
Sólidos por volume- 38,7% ± 2
VOC: 6,2 g/l

Preparação da Superfície:
Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de
gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura,
observe todas as orientações abaixo:
Sistema de Aplicação:
Ferramentas
•

Rolo de Lã (pelo
alto)

•

Trincha

•

Pincel

•

Revolver (Pressão
de pulverização 30
a 40lb/pol²)

Demãos
2-3 demãos
(dependendo do
estado e cor da
superfície pode haver
uma maior necessidade
de demãos).

Diluição (Água
Potável)
1ª Demão - 30% de
água limpa
Demais demãos –
sem diluição

Rendimento
(m²/demão)
Até 145m² /demão
(BD 18 Kg)
O rendimento pratico
pode variar em função
da aplicação, diluição,
cor e absorção da
superfície.

Cor

Branco

Secagem
Ao toque 2 Horas
Entre demãos 4 Horas
Final 24 Horas
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MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Obs.: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de
preparação da superfície, úmida relativa do ar, temperatura, condições, locais e
conhecimento prático do aplicador.

Assessoria Técnica:
A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes
para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570
ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:
Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor para que não ocorram alterações em suas
características iniciais.
Embalagem:
18 KG

Validade:
36 meses

Última Revisão:
28/01/2022

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o
bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem
respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de
alterar essas especificações sem aviso prévio.
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