Ficha Técnica

StoTique™
80203 StoTique™

Mistura
Adicione água potável limpa até o nível
marcado pela segunda marca a partir da
parte superior da embalagem. Isso gera
uma parte de StoTique e 1.3 de água
(por volume). Ver os diagramas a seguir.

Misture bem o Sto Tique com uma pá limpa
anticorrosão e uma furadeira elétrica. É necessário
agitar a mistura frequentemente durante a aplicação
para garantir a uniformidade da cor.
IMPORTANTE: ADICIONE A ÁGUA LOGO ANTES
DA APLICAÇÃO PARA EVITAR O ASSENTAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

StoTique™ é um revestimento
para uso em interiores e exteriores
que pode ser aplicado sobre
qualquer acabamento Sto para obter
uma aparência antiga ou manchada.
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.
Rendimento
800-1000 pés² por galão. A
cobertura pode variar
dependendo da técnica de
aplicação.

Aplicação
Aplique StoTique apenas sobre superfícies
firmes, limpas, secas e devidamente
preparadas e sem danos de congelamento.
Aplique StoTique com rolo, pincel, esponja,
spray tipo Hudson, equipamento de spray
sem ar comprimido ou qualquer combinação
destas ferramentas, dependendo da
aparência final desejada. Depois da
aplicação, você pode retorcar com uma
esponja ou pano para criar uma aparência
especial.
Recomendamos a aplicação de StoTique
em duas camadas finas. Evite escorridos e
marcas de pincel ou rolo; caso ocorram,
corrija imediatamente.
IMPORTANTE: SEMPRE confirme que as
cores são as mesmas. Se as cores não forem
iguais, NÃO CONTINUE, entre em contato
com um representante da Sto. Aplique os
revestimentos de forma contínua, sempre
partindo de uma área úmida ou corte
arquitetônico para eliminar as juntas frias.
Podem ocorrer pequenas variações entre
lotes diferentes (consulte o número do lote
na embalagem). Evite aplicar lotes
diferentes em áreas próximas e evite a
aplicação sob luz solar direta. Evite aplicar
uma nova camada próxima a uma capa já
exposta às intempéries. A Sto Corp. não é
responsável pela variação de tonalidades e
cores entre lotes, variações causadas por
falhas na

Saúde e Segurança
aplicação ou no substrato, nem pela descoloração
por causas naturais, como intempéries
Proteja o produto contra os efeitos da chuva,
temperaturas baixas e umidade elevada até que
esteja completamente seco. Este produto tem a
intenção de produzir uma aparência danificada pela
ação do tempo, não uniforme e antiga. A aparência
final depende da técnica de aplicação e do efeito
desejado. Continue apenas quando a cor e os
efeitos finais forem satisfatórios se comparados aos
modelos aprovados.
Secagem
Em condições normais, o produto seca em 24 horas
(20ºC, 50% umidade relativa). O tempo de secagem
varia de acordo com a umidade/temperatura e
condições da superfície.
Limpeza
Limpe as ferramentas e equipamentos com água
logo após o uso. O material seco só pode ser limpo
de maneira mecânica.
Armazenamento
Proteja o produto contra o calor extremo (32ºC),
congelamento e luz solar direta.
Tempo de armazenamento
12 meses, se fechado e armazenado
corretamente.

Precauções de saúde:
O produto é 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
imediatamente 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.
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StoTique™
Limitações

Saúde e Segurança

 Utilize o produto apenas quando a
temperatura ambiente e da
superfície estiverem acima de 4ºC
durante a aplicação e secagem.
 Não recomendamos o uso de
revestimentos de cores escuras
sobre os EIFS.

 Para os sistemas de acabamento e
isolamento exterior (EIFS), selecione
cores com valor de luminosidade mínimo
de 20.
 Não recomendamos o uso de StoTique sobre
superfícies horizontais expostas às
intempéries, a níveis abaixo do chão ou
superfícies submersas na água.

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.

Sto Corp.

SP155-80804

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

Revisão nº: 01
Data: 09/2009

Tel: 404-346-3666
Ligação gratuita:
1-800-221-2397
Fax: 404 346-3119

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 especificaçõ es 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.

www.stocorp.com
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