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Combustão 
Superficial 

 
 

 

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

 
 

 
DO TESTE 

Aprovado 

Aprovado 

O Sto Primer Creativ é utilizado 

para selar as superfícies de 
concreto preparado, alvenaria, 
argamassa, camada de base 

EIFS, ou superfícies de paredes 
de gesso antes da aplicação de 
acabamentos e 

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 50 g/L. 

 

 
1 Base acrílica Adesão excelente, melhora a adesão da 

  camada de acabamento  

2 Permeável ao vapor Permite que o substrato respire naturalmente 

3 Base aquosa Seguro, não tóxico; pode ser limpo com água 

Melhora a resistência à água, melhora a 

revestimentos Sto. 

 

Rendimento 

Sto Primer Creativ: 750-1100 pés² 
(70-102 m²) por embalagem. 

 

Os rendimentos podem variar 
dependendo da técnica de 
aplicação e das condições da 

superfície. 
 

Apresentação 
Embalagem de cinco galões (19L). 

4 Promove absorção uniforme do 
substrato 

 

5 Com tonalidade da mesma cor do 

da cobertura de acabamento, reduz a 

probabilidade de eflorescência 
 

Tempo de armazenamento 

12 meses, se mantido fechado 

acabamento Melhora a uniformidade da cor do acabamento e armazenado adequadamente. 
 

Armazenamento 

Cumpre os requisitos 

6 compostos orgânicos voláteis 

(VOC) 

Cumpre os requisitos do Distrito de 

Administração de Qualidade do Ar da Costa 

Sul (SCAQMD) 

Proteja o produto contra o calor 

extremo (32ºC), congelamento e 
luz solar direta. 

 

 
Superfícies de concreto e alvenaria: As 

superfícies devem estar limpas, secas, livres de 
gelo, danos e materiais que possam inibir a 

adesão, tais como sujeira, eflorescência, óleo e 
etc. É necessário retirar o material solto ou 
danificado através de jatos de água, jateado de 

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 da 
Sto. Preencha as imperfeições da superfície. 

Consulte as normas ASTM D-4258 e ASTM D-
4261 para maiores informações 

sobre os métodos de preparo de substratos de 

cimento para revestimentos. 
Sistemas de Isolamento e Acabamento 

Exterior (EIFS): A superfície deve estar livre de 
materiais que possam inibir a aderência, 

incluindo sujeira e eflorescência. 
Superfícies de Painéis de gesso: Passe uma 
fita nos painéis da parede e cubra os parafusos 

com rejunte. 
Consulte a norma ASTM C-840 e o material 
impresso do fabricante dos painéis de gesso. A 

superfície deve estar livre pó, sujeira e 
quaisquer materiais que possam inibir a 
aderência. 
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Características Vantagens 

 
 Preparação da superfície 
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Mistura   Saúde e Segurança 

Precauções de saúde: 
Produto a base de água. 
Assim como qualquer produto 
químico de construção, este 
produto exige cuidado durante 
seu manuseio. 

Precauções de 
segurança Use ventilação 
adequada. Recomendamos o 
uso de óculos de segurança e 
luvas de proteção. Retirar a 
roupa utilizada imediatamente 

após o uso. Primeiros 
socorros CONTATO COM 
A PELE: 

Lave a área afetada com água 
abundante. CONTATO COM 
OS OLHOS: Enxague os olhos 
com água por 10-15 minutos e 
consulte um médico. 
PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS: 
Leve a pessoa afetada 
imediatamente para um local 
aberto e consulte um médico. 
HIGIENE: Lave as mãos 
imediatamente após o uso. 
Lave a roupa utilizada após o 
uso. 

Vazamentos 
Recolha o produto com material 
absorvente adequado, como 
pedaços de algodão ou areia. 

Descarte 
Descarte o material de acordo 
com os regulamentos locais, 
estaduais ou federais. 

Aviso 
MANTENHA AS EMBALAGENS 
FECHADAS QUANDO NÃO 
ESTIVEREM EM USO. 
MANTENHA O PRODUTO LONGE 
DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 
NÃO INGERIR. APENAS PARA 
USO INDUSTRIAL. 
Para maiores informações sobre 
saúde e segurança, consulte a 
Fichas de Dados de Segurança do 
Material (www.stocorp.com). 

GARANTIA LIMITADA 
Este produto está sujeito a uma 
garantia escrita e limitada cujo 
conteúdo pode ser acessado de 
graça na Sto Corp. 
Consulte as especificações da Sto 

para obter maiores informações 

sobre o uso e manuseio correto deste 

produto. 

Misture com uma furadeira elétrica com pás 

limpas e à prova de corrosão. 
Use Sto Primer Creativ sem diluir.  

Aplicação   

Aplique o material apenas sobre 

superfícies em bom estado, limpas, secas, 
devidamente preparadas e sem gelo. 

Aplique com pincel, rolo ou spray para 
obter uma camada contínua. Deixe secar 
antes de aplicar os acabamentos Sto. 

Cura e Secagem 
Em condições normais (21ºC, 50% 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. 

 

Limitações   

 Utilize o Sto Creativ apenas quando 
a temperatura ambiente e da 
superfície estiverem acima de 4ºC 
durante a aplicação e secagem. 

 Para superfícies inclinadas: Consulte os 

detalhes Sto. 

 Não recomendamos como camada de 
acabamento final. 

 Não recomendamos o uso de Sto Primer 
Creativ em superfícies horizontais a menos 
que contem com proteção apropriada de um 
revestimento ou acabamento Sto. 

 

 

* Observações: 

80806 Sto Primer Creativ pode ficar exposto sem acabamento final como parte do sistema de 

alvenaria StoCreativ® Brick System. 

 

 
 

Sto Corp. 
3800 Camp Creek Parkway 
Building 1400, Suite 120 
Atlanta, GA 30331, USA 

 

Tel:  404-346-3666 

Ligação gratuita: 1-800-
221-2397 
Fax: 404 346-3119 

 

www.stocorp.com 
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Atenção 
Este produto é destinado à profissionais qualificados, não à consumidores, como um componente de um conjunto de construções maiores 
segundo o especificado por profissionais ou construtoras. O produto deve ser aplicado de acordo com as especificações e instruções da 
Sto. A Sto Corp. renuncia toda e qualquer responsabilidade por inspeções locais, por seus produtos quando aplicados de forma 
inadequada, por pessoas ou entidades não qualificados, por integração de seus produtos à edificações projetadas ou construídas de forma 
inadequada, pelo não desempenho de componentes ou estruturas adjacentes de edificações ou por outras atividades fora de seu controle. 
O uso incorreto dos produtos Sto ou o uso dos mesmos em edificações ou estruturas projetadas ou construídas de forma inadequada 
podem resultar em sérios danos aos produtos, à estrutura da edificação ou seus componentes. A STO CORP. RENUNCIA QUALQUER 
GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, EXCETO NO CASO DE GARANTIAS CONCEDIDAS EXPRESSAMENTE POR ESCRITO, 
EMITIDAS E ACEITAS PELOS PROPRIETÁRIOS DAS EDIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DE GARANTIA DA STO 
QUE ESTÃO SUJEITOS 
À ALTERAÇÕES PERIÓDICAS. Para maiores informações sobre aplicação, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, avisos e 
renuncias, consulte o site da Sto Corp. www.stocorp.com. 

http://www.stocorp.com/
http://www.stocorp.com/

