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Dados Técnicos  Sto Primer Smooth é indicado para 
preparação da superfície antes de 
receber o acabamento. Pode ser 
aplicado sobre sobre superfícies de 
concreto, alvenaria, gesso, camada 
base do sistema StoTherm ou 
StoStucco. Para outros substratos, 
consulte o departamento técnico. 
 
 

Rendimento: 
StoTherm (EIFS): 105 m² por 
embalagem 
StoStucco: 90 m² por embalagem 
Reboco, emboço tradicional ou 
outras superfícies: 70 m² por 
embalagem. 
 
As coberturas podem variar 
dependendo da técnica de 
aplicação e das condições da 
superfície. 
 
 

Embalagem: 
Balde plástico com 18 l (27,22 kg) 

 
Validade: 
12 meses, se fechado e 
armazenado corretamente. 

 
Armazenamento: 
Proteja o produto contra o calor 
extremo (acima de 32ºC), 
congelamento e luz solar direta. 
 
 
 

 

RELATÓRIO MÉTODO DE 
TESTE 

CRITÉRIOS DO TESTE RESULTADOS DO TESTE  

Combustão 
Superficial 

ASTM E-84 Propagação de chama <25 
Fumaça gerada < 450 

Aprovado 
Aprovado 

 

Porcentagem de 
sólidos 
Por volume 
Por Peso 

   
 
45,9 
67,1 

 

VOC (g/l) Este produto cumpre as normas de emissão da EPA dos EUA (40 CFR 59) e da South 
Coast AQMD (Norma 1113) referente ao conteúdo de orgânicos voláteis (VOC, em 
inglês) aplicáveis aos revestimentos arquitetônicos. VOC menor do que 100 g/L. 

 

  
Características  

1 Base 
 

Excelente aderência com o acabamento.  

2 Permeável ao vapor 
 

Permite que o substrato respire naturalmente.  

3 Base aquosa 
 

Seguro, não tóxico. Pode ser limpo com água.  

4 Promove absorção uniforme 
do substrato 
 

Melhora a resistência à água, melhora a cobertura do 
acabamento, evitando aparecimento de eflorescência. 

 

5 Com tonalidade da mesma 
cor do acabamento 
 

Melhora a uniformidade da cor do acabamento. 
 

6 Baixo nível de VOC 
 

Uso seguro para trabalhadores e para o meio ambiente.  

  
     

Preparo da Superfície  
Superfícies de concreto e alvenaria: As 
superfícies devem estar livres de danos e materiais 
que possam inibir a adesão do material, incluindo 
sujeira, eflorescência, óleo e outros materiais. É 
necessário retirar o material solto ou danificado 
através de jatos de água, areia ou escova metálica 
mecânica. Evite a aplicação do produto em 
superfícies irregulares. Repare, remende ou nivele 
as superfícies de acordo com a tolerância e 
homogeneidade permitidas por meio de materiais 
niveladores Sto. Preencha as imperfeições das 
superfícies. 
 
 
 

StoTherm: A superfície deve estar livre de materiais 
que possam inibir a aderência, incluindo sujeira e 
eflorescência. 
 
Painéis de Gesso: Passe uma fita nos painéis da 
parede e cubra os parafusos com rejunte. Consulte 
as informações com o fabricante dos painéis. A 
superfície deve estar livre de pó, sujeira e quaisquer 
materiais que possam inibir a aderência. 

 

Mistura  
Misture com uma furadeira elétrica com pás limpas 
e à prova de corrosão.  

Produto pronto para uso. Não adicione água.  
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Aplicação  Saúde e Segurança 
Aplique somente em superfícies limpas, secas e 
preparadas. Utilize pincel, rolo ou spray para uma 
camada contínua. Deixe secar completamente 
antes de aplicar o acabamento. 
 
Spray sem ar: Utilize o Graco 1095 ou similar com 
ponta mínima de 19 milímetros. Comece com uma 
pressão de 1900 psi e ajuste conforme necessário. 
 
Como primer: Aplique uma espessura entre 0,10 
e 0,15 mm por camada. Dependendo da superfície, 
diversas camadas serão necessárias. 
 
Como bloqueador: Aplicar de 0,17 a 0,25 mm por 
camada. Superfícies porosas ou irregulares podem 
precisar de várias camadas. 

Cura e secagem: Em condições normais (21ºC, 
50% de umidade relativa do ar), o Sto Primer 
Smooth seca em 4 horas. O tempo de secagem 
varia de acordo com a temperatura/umidade e com 
as condições da superfície.  
 
Proteja o produto contra os efeitos da chuva, 
temperaturas baixas e umidade elevada até que 
esteja completamente seco. 
 
Limpeza: Limpe as ferramentas e equipamentos 
com água logo após o uso. O material seco só pode 
ser limpo de maneira mecânica. 

 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  
 Use Sto Primer Smooth apenas com temperatura 

ambiente e da superfície acima de 4ºC durante a 
aplicação e secagem. 

 Não recomendamos como camada final de 
acabamento. 

 Não recomendamos o uso do Sto Primer Smooth 
em superfícies horizontais a menos que contenha 
proteção apropriada de um revestimento ou 
acabamento Sto. 

 Para superfícies inclinadas, consulte o 
departamento técnico Sto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sto Brasil 
Rua Flor de Noiva, 886 
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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.stobrasil.com.br. 
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