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A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom 
armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis 
e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhumas responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta 
informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque 
duvidas. 
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Identificação Técnica 
Produto formulado com emulsões de acetato de vinilo de excelente qualidade.  

Campo de Aplicação 
É indicado para rebocos areados, lisos, fibrocimento, betão, entre outros, onde seja necessário proceder à fixação de cal 
existente. 

Propriedades 
Excelente aderência aos suportes; 
Índice reduzido de cheiro durante a aplicação; 
Aplicável em exterior e interior.  

Características  
Cor: Leitoso 
Aspeto: Filme contínuo e mate  
Densidade (23ºC): 1,00 ± 0,02  
Viscosidade (23ºC): 3500 ± 500 mPa.s 
Rendimento Teórico: 10 - 12 m² / Litro (20 µm)  
Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação. 

Secagem (20ºC) 
3 – 4 horas 

Teor em COV 
Limite UE (Cat. A/g): 30 g/l (2010) 
Contém no máximo: 30 g/l COV 

Aplicação 
Preparação da Superfície: 
De uma forma geral, as superfícies devem estar devidamente secas, duras, limpas e libertas de areias mal aderentes. 
No caso de repinturas é muito importante remover toda a cal “velha” mal aderente com a ajuda de uma escova. 

Processo de Aplicação: 
Rolo, trincha e pistola.  
Proceder à mistura do Fixocal com água na proporção indicada e aplicar uma demão. 
Deixar secar bem antes de aplicar a tinta de acabamento. 

Diluição: 2 partes de Fixocal: 1 parte de Água (mínimo)  

Diluente Recomendado/Limpeza: Água  

Segurança 
Manter fora do alcance das crianças. Usar proteção devida tal como luvas, máscara, óculos, etc. Recomenda-se a leitura da 
ficha de dados de segurança. Não deitar os resíduos no esgoto. 

Embalagens  
1 L, 5 L e 15 L  C
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Estabilidade em Armazém  
Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto. 
 


