LACATO é um produto mineral, utilizado para modificar a aparência do tijolinho à
vista, tornando a superfície clara e com aspecto “envelhecido”.
Substratos indicados: superfícies de tijolinho à vista.
Acabamentos: efeito patinado.
Vantagens
• Boa capacidade de aderência;
• Resistente a Intempéries;
• Excelente durabilidade.
Verificação e preparo da superfície
• O substrato deverá estar firme, seco e curado (mínimo de 30 dias para argamassa
cimentíceos de assentamento e preenchimento);
• Eliminar contaminações como óleo, graxa, gordura ou qualquer produto que
prejudique a aderência do revestimento;
• Rejuntar os frisos entre tijolos e limpar os mesmos;
• Eliminar todo e qualquer resíduo dos tijolinhos aparentes.
Dicas
• Utilizar pingadeiras, rufos e calhas, para evitar manchas pelo escorrimento de
sujeiras depositadas;
• Utilizar pisos e rodapés para evitar a contaminação e impregnação de sujeiras no
produto;
• Proteger as áreas que não receberão o revestimento para facilitar a limpeza e
execução (ex.: forros, pisos, rodapés, caixilhos, telhados e etc.);
• Efetuar a correta impermeabilização da estrutura (baldrame, rodapés, barras de
impermeabilização, lajes, platibanda) para evitar infiltrações de água.

Importante
• Substratos úmidos ou contaminados podem provocar eflorescências ou até
descascamento do produto;
• Por se tratar de um produto primordialmente mineral, poderão ocorrer variações
entre lotes distintos de produto e pequenas mudanças de tonalidade ao longo do
tempo.
• Em dias quentes, observar a temperatura do substrato para áreas externas;
• Não aplicar produto em dias chuvosos ou excessivamente quentes, e em
temperaturas abaixo de 10ºC ou acima de 35ºC e umidade relativa acima de 90%.
Dados do Produto
Composição

Aglomerantes minerais, cargas minerais selecionadas,
aditivos especiais e pigmentos.

Consumo

0,20

a

0,45

Kg/m²

dependendo

das

condições

do

substrato.
Embalagem

Saco de 10 Kg.

Armazenagem

Máximo 10 sacos de altura. Sobre estrados de madeira, em
local seco e protegido de umidade, evitando o contato com
o piso e as paredes.

Cor

Consultar.

Validade

03 meses da data de fabricação.

Propriedades técnicas*
Densidade Aparente

0,90 a 1,05 g/cm³

Densidade da mistura

1,30 a 1,45 g/cm³

Relação Água / Argamassa

1,5

Cura final

28 dias

*Os valores da tabela acima foram obtidos através de testes realizados em condições
laboratoriais, podendo, portanto haver variações de resultados quando realizados em
outras condições.
NOTA: É imprescindível a aplicação do hidrofugante após o lixamento.

