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BASE PÉTREA 

Camada de base pigmentada para a Argamassa Acrílica 

GRANOCRYL e revestimentos pétreos. Grão fino. 

 

DESCRIÇÃO 
Primário acrílico pigmentado à base de água 
 
Camada de base pigmentada para a Argamassa 
Acrílica GRANOCRYL e revestimentos pétreos. Grão 
fino. 

 
CAMPOS DE APLICAÇÃO 
Primário acrílico pigmentado à base de água, de 
aplicação exterior e interior, especialmente 
concebido para consolidar, impermeabilizar, 
assegurar a consistência e regularizar a base antes de 
aplicar revestimentos como a ARGAMASSA ACRÍLICA 
GRANOCRYL ou outros revestimentos pétreos. 
 

PROPRIEDADES 
Sela, endurece, dá coesão e impermeabiliza as bases 
tratadas 
Grande poder de penetração. 
Resistente à intempérie. 
Impermeável à água da chuva. 
Transpirável. Permeável ao vapor de água e CO2. 
Branco e cores sob pedido. 
Fácil aplicação. Pronto a ser usado. 
A água. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
PRODUTO 
Aglutinante: Copolímeros acrílicos modificados 
Diluente: Água 

Densidade: 1,5 ±±±± 0,05 g/cc 
Consistência: Cremosa 
Brilho: Mate 
Cor: Branco e palete com 400 cores mediante 
solicitação. Para colorir com corantes universais 
máximo 3%. 
APLICAÇÃO 
Temperatura de aplicação: Entre 5º e 30º C. 
Ferramenta: Pincel ou rolo de lã. 
Limpeza ferramenta: Com água. 
Rendimento teórico: 6-8 m

2
/kg, conforme a 

porosidade do suporte. 
Secagem ao tato: 3-4 horas, de acordo com as 
condições climáticas. 
Aplicação do revestimento pétreo: 6-24 horas, de 
acordo com as condições climáticas. 

UTILIZAÇÃO 
Suporte: 
As superfícies devem estar sãs, secas e livres de 

pó, gorduras e ceras, assim como isentas de 

musgos e algas. 

Aplicação:   

Se a base é muito absorvente, diluir o primário 

com cerca de 10-20% de água.  Aplicar com pincel 

ou rolo de lã.  Assim que a superfície estiver seca, 

aplicar ARGAMASSA ACRÍLICA GRANOCRYL ou 

outro revestimento pétreo, de acordo com as suas 

instruções de aplicação. 

Limpar a ferramenta com água, imediatamente 

depois de utilizar. 

Precauções:  
Não aplicar a temperatura inferior a 5ºC. 
Não aplicar sobre suportes submetidos a 

humidade permanente.                                                                        

Não aplicar com previsão de chuva (risco de efeito 

caracol). 

 
Fornecimento:  
Balde de plástico  25 K  
 
Armazenagem:  
Sobre paletes em lugar seco e isolado da humidade 
Conservam-se pelo menos 12 meses em 
embalagens fechadas. As embalagens abertas 
devem utilizar-se rapidamente 
 

Segurança:  

Para mais informações, consultar a Ficha de 

Dados de Segurança. 

 

Nota de caráter general: 
Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. 

Representam notas gerais resultado da nossa experiencia e verificações. 

Não consideram o caso de aplicações particulares. Não podem ser feitas 

reclamações com base nestes dados. Em caso de necessidade, dirija-se 

ao nosso serviço de apoio técnico. 

 Beissier, S.A.U. 
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 

20100 Errenteria 
Tel (+34) 902 100 250 


