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Decoratta é uma massa para acabamento fino de baixa 

espessura, de excelente trabalhabilidade, fácil de aplicar, 

com alta aderência e resistência, indicada para o 

acabamento de paredes e tetos em áreas internas. 

Decoratta apresenta secagem rápida e dispensa lixamento, 

evitando sujeira e agilizando o cronograma da obra. Além 

disso, sua formulação é bactericida e fungicida, deixando o 

acabamento livre de mofos e bolores. 

 

 

1. Composição 

Decoratta é composta de cal, agregados minerais selecionados, aditivos e resinas, para 

proporcionar alta aderência e flexibilidade. 

 

2. Recomendado para: 

Acabamento sobre reboco de alvenaria, massa fina, fibrocimento, gesso, drywall, ou sobre 

pintura látex PVA ou acrílica; pode ser aplicada em paredes e tetos, em áreas internas. 

 

3. Limitações:  

• Não utilizar diretamente sobre concreto ou blocos de concreto ou cerâmicos. 

• Não utilizar tintas à base de óleo sobre a Decoratta. 

• Não indicado para áreas úmidas ou de contato direto com água. 

 

4. Ferramentas necessárias para aplicação:  

o Colher de pedreiro; 

o Desempenadeira metálica lisa; 

o Balde; 

o Misturador mecânico de argamassa tipo hélice;                   

o EPI’S. 
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5. Preparo da superfície: 
 

 A superfície de aplicação deve estar estruturalmente íntegra, estável, plana, livre de 

qualquer tipo de sujeira, óleo, graxa, eflorescência e agentes de cura.  

 A temperatura de toda a superfície deve estar entre 10°C e 30°C. Para temperatura 

ambiente superior a 30°C e umidade relativa do ar inferior a 40%, é necessário umedecer 

previamente a base e aguardar a secagem para iniciar a aplicação da Decoratta. Não aplicar o 

produto sob forte incidência solar. 

 Caso a superfície apresente imperfeições maiores, é necessária a regularização para 

posterior aplicação da Decoratta. 

 

6. Mistura:  

Adicione em um recipiente limpo a quantidade de água necessária para a preparação da 

massa. Recomenda-se acrescentar de 6 a 6,3 litros de água limpa para cada saco de 15kg (o 

que equivale a 40% a 42% de adição de água) . 

Misturar até obter uma massa de consistência homogênea, sem grumos. O tempo excessivo de 

mistura pode resultar na redução do desempenho do final do produto. 

 
A massa deve ser usada em até 4 horas após o preparo. 

 

7. Aplicação:  

 
 

1. Utilizando uma desempenadeira metálica lisa, aplique com movimentos 

verticais a primeira camada para regularizar a base. 

 

2. Aguarde até que a primeira camada fique completamente seca e branca (emt 

torno de 30 minutos* em condições de temperatura e umidade normais). 

Aplique a segunda camada com espessura final de até 2,5 mm; 

*Aplicações sobre gesso acartonado e outras superfícies pouco absorventes podem exigir um tempo 
maior de secagem.  
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3. Aguarde o tempo de puxamento para realizar o acabamento: alise 

firmemente o produto com a própria desempenadeira metálica deixando a 

superfície regular e lisa. 

 

4. Para facilitar o alisamento, realize a limpeza da desempenadeira metálica com 
uma esponja úmida. Evite excesso de água sobre a Decoratta recém-aplicada. 
 

 

 

5. Se necessário, o lixamento é indicato em até 36 horas após aplicação. 

 

 

6. Caso surja alguma falha após o término de aplicação e cura do produto, esta 

pode ser corrigida com o próprio material antes da primeira demão de tinta. 

 

 

7. Aguarde 5 dias para aplicação de pintura. 

 

 

8. Limpeza de ferramentas:  

Limpe as ferramentas com água enquanto a massa ainda estiver fresca.  

 

9. Tempo para uso a 21°C:  

O tempo máximo de utilização da Decoratta é de 4 horas, a partir do início da mistura. 
 

10. Rendimento: 

Rendimento de aproximadamente 30m² por demão, para espessura de 1 mm.  
O rendimento pode variar conforme a textura da base. Nestes valores não são consideradas 
perdas durante a aplicação do produto. 
 

11.Desempenho:  

Resistência de aderência à tração superior a 0,3 MPa, conforme NBR 13528. 
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12. Armazenamento:  

Os sacos devem ser armazenados sobre estrados, distantes no mínimo 30cm da parede, em 

local coberto, seco e arejado. 

 

13. Apresentação:  

Sacos de 15 kg – cor branca 

 

14. Validade:  

12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições 

de armazenamento.  

 

15. Transporte e Segurança:  

Transporte 
Decoratta não está enquadrada na portaria de transporte de produtos perigosos 

(Resolução ANTT no. 420 de 12/02/2004). 

Manuseio 

Utilizar EPI's adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança química. 

Evitar contato com a pele e olhos; o contato prolongado com a pele pode causar 

dermatites. Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as mãos depois 

do trabalho. 

Fogo Produto não inflamável e não explosivo. 

Toxicidade Produto não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. 

Segurança Para mais detalhes, consultar a Ficha de Segurança do produto. 

 

16. Referências normativas:  

NBR 13281 - Argamassa para assentamento e revestimento NBR 7200 – Execução de 

revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Procedimento. 

de paredes e tetos – Requisitos. 

NBR 13749 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Especificação.  

NBR 13528 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Determinação da 

resistência de aderência à tração.  

 

Esta ficha técnica está sujeita a alterações sem aviso prévio. Última atualização: 10/08/15. 


