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CINZA    

  

UE003120 Unimont Externo 
 

     
 

Dados Técnicas  Argamassa técnica formulada para 
estucar com propriedades de 
grande plasticidade, elasticidade e 

tenacidade para aplicação sobre 
emboço, reboco, concreto, gesso, 
fechamento de buracos, trincas e 

pequenos reparos em áreas 
internas e externas. Permite 
executar trabalhos com rapidez e 

facilidade, corrigindo, nivelando e 
alisando superfícies. Suas 
propriedades físicas e sua 

versatilidade representam grande 
economia de custo e tempo. 
Material desenvolvido com aditivos 

importados, quartzo selecionado, 
cimento, cinza, resina PVA e 
plastificantes atóxicos. Produto 

inodoro e miscível em água. 
Proporciona acabamento tipo 
“concreto aparente”. 

 
 

Rendimento: 
De 0,25 a 0,75 kg/m² dependendo 

do substrato e espessura aplicada. 
 
 

Embalagem: 
Saco valvulado com 20 kg 

 
 
Validade: 
180 dias, a partir da data de 

fabricação, desde que fechado e 
mantido em local seco e arejado. 
 
 
Armazenamento: 
Mantenha fora do calor extremo 
(32ºC), congelamento e luz solar 

direta. Empilhamento máximo de 15 
sacos. 
 
 

 
 

 

1. Fácil aplicação  
2. Acabamento tipo concreto aparente   

3. Produto inodoro e miscível em água  

4. Pode receber pintura posterior  
  

     
Preparo da Superfície  
As superfícies devem estar limpas, secas, sem 
danos de congelamento, livres de agentes que 

inibam a aderência, incluindo sujeira, eflorescência, 
óleos ou outros materiais. É necessário remover o 
material solto ou danificado por meio de jateamento  

abrasivo metálico, não metálico ou úmido e reparar 
a superfície. Evite a aplicação do produto em 

superfícies irregulares.  

 

Mistura  
Para cada saco com 20 kg, adicione 8,2 litros de 

água limpa. Ajuste a consistência variando em até 
5% a proporção de água. Não utilize excesso de 
água de amassamento para não comprometer o 

produto final. Misture manualmente ou com agitador 
mecânico de baixa rotação e deixe descansar por 
um período de 2 minutos, após este período, misture 

novamente e inicie a aplicação. 

Prepare quantidades para utilização em até 120 

minutos de trabalho em local limpo e protegido do 
sol, vento e chuva. A mistura deve estar totalmente 
homogeneizada, sem grumos e consistente. 

 

Aplicação 

Verifique se a superfície está limpa, isenta de 
partículas soltas ou de resíduos que impeça, sua 

perfeita aderência. Em superfícies secas ou muito 
absorventes, umedecer previamente, para obter 
uma melhor cura hidráulica do cimento. 

Aplique utilizando espátula ou desempenadeira de 
aço. 
Dependendo das condições atmosféricas, grau de 

absorção do substrato e tipo de acabamento 
desejado, aplique 2 demãos do material com 
intervalo de 15 a 20 minutos. 

 

Buracos e trincas de dimensões elevadas devem ser 
tratados previamente. Elimine eventuais 

imperfeições com lixa fina (após período de 24 a 48 
horas). 
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Conservação  Saúde e Segurança 
Para proteger e conservar o sistema de 
revestimento, aplique PintCor Hydromont sobre 
Unimont Externo.  

PintCor Hydromont tem a propriedade de infiltrar 
nos poros, proporcionando uma camada 
transparente, imperceptível e hidrorepelente, 

protegendo a superfície contra manchas, formação 
de fungos, sujeiras e eflorescências (manchas 
brancas).  

Permite a passagem de vapores através da 
microestrutura porosa do revestimento, ou seja, 
elimina qualquer umidade interna. Ideal em 

ambientes submetidos à umidade e intempéries, 
como fachadas de prédios. 
Mantém inalterada a aparência do revestimento. 

Potencializa a resistência à radiação ultravioleta. 
 

 Advertência à saúde: 
Neste produto contém cimento 
Portland, evite a inalação do pó. 

Avisos de segurança: 
É recomendado o uso de um 
respirador contra pó, óculos de 

segurança e luvas protetoras. 
Descarte a roupa contaminada 
imediatamente. 

Primeiros socorros: 
CONTATO COM A PELE: 
Lave com água a área afetada com 

cuidado. 
CONTATO COM OS OLHOS: 
Lave imediatamente com água 

corrente durante 10-15 minutos e 
entre em contato com um médico. 
PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS: 

Leve a pessoa infectada ao ar livre 
e entre em contato com um médico. 
HIGIENE: Lave as mãos 

imediatamente após o uso. Lave a 
roupa antes de usá-la novamente. 
Derramamento: 

Limpe com um material absorvente 
adequado, como por exemplo, um 
pano de algodão. 

Eliminação do produto:  
A eliminação do produto deve ser 
feita de acordo com as leis locais, 

estaduais e federais. 
Advertência: 
MANTENHA O RECIPIENTE 

FECHADO QUANDO NÃO 
ESTIVER EM USO.  
MANTENHA FORA DO ALCANCE 

DE CRINÇAS. 
Consulte folha de segurança. 
 

Importante  
A superfície poderá ser pintada com tinta à base de 

cimento após 7 dias e tinta acrílica após 28 dias de 
aplicação, em função da cura hidráulica que é 
característica própria do material. 

Não utilizar excesso de água de amassamento 
para não haver comprometimento do produto final. 
 

Quando a massa atingir o ponto de endurecimento, 

não deverá haver mais adição de água para 
reaproveitamento das sobras. 
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ATENÇÃO 
Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de 
um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser 
instalado de acordo com as especificações e instruções da Sto Brasil. Sto Brasil dispensa toda, e não assume, 
responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus 
produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente 
ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos 
decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de produtos não 
fornecidos pela Sto Brasil. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal 
concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO BRASIL 
RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR 
ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM SEU TERMO DE GARANTIA, QUE ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES DE 
TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações 
e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site www.argamont.com.br. 

 

  


