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ACABAMENTO EFEITO 

CIMENTO CEMENT FINISH 

 

 
Rust-Oleum® Cement Finish cria um acabamento que 

proporciona a aparência e a sensação natural do cimento. 

Ideal para ser aplicado em qualquer objeto que pareça ser 

feito de cimento. Ideal para ser aplicado sobre madeira, metal, 

vidro e muito mais. Não se recomenda sua aplicação sobre 

superfícies de cimento ou de concreto. Apenas para uso em 

áreas internas. 

 
 
 
 
 
 

 
Use somente ao ar livre ou em áreas bem ventiladas. 
Utilizar quando as temperaturas estiverem entre 10 °C e 
32°C, e a umidade for menor que 85%, para garantir uma 
secagem adequada. Não aplicar o produto em local com 
muito vento ou muito pó. Cobrir a área ao redor do produto a 
ser pintado para evitar manchá-lo com a pulverização do 
aerossol. 

 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
 

Lave a superfície com detergente ou outro limpador 
adequado para remover toda a sujeira, gordura ou outros 
elementos contaminantes. Enxaguar com água limpa e 
deixar secar bem. Raspar e escovar com uma escova de 
aço ou limpar com uma ferramenta elétrica as partes 
deterioradas, descascadas ou enferrujadas. As superfícies 
brilhantes ou previamente pintadas devem ser lixadas para 
proporcionar melhor aderência. 

 

APLICAÇÃO DE PRIMER 
 

Não é necessário aplicar um primer para a maior parte 

das superfícies. Para obter maior cobertura usar um 

primer Rust-Oleum 

 

 

TEMPOS DE SECAGEM E DEMÃOS ADICIONAIS 
 

Os tempos de secagem e de espera entre uma demão e 
outra correspondem à aplicação a 21° C e 50% de 
umidade relativa. Deixe secar por mais tempo quando as 
temperaturas forem mais baixas. Seca ao toque em 30 
minutos, e em 1 hora para demãos adicionais. 

 
NOTA: No caso do plástico, se obtém a aderência e a 

durabilidade máximas da tinta em 5 a 7 dias. 
 

LIMPEZA 
 

Quando terminar, limpe a válvula de pulverização virando 
o recipiente de cabeça para baixo e pressionando o botão 
de pulverização por 5 segundos. Se a válvula ficar 
entupida, gire e remova o filtro e enxágue-o com um 
diluente, como a aguarrás. Nunca insira um alfinete ou 
outro objeto no bico. Depois de vazio, descarte no 
recipiente de lixo ideal para esse tipo de produto. Não 
queimar nem deixar em uma lata de lixo doméstica 
comum. 

 
OBSTRUÇÕES 

 
Caso a válvula esteja obstruída, gire-a, tire-a do bico 

pulverizador e enxágue-a com um solvente como álcool 

mineral. Não insira nenhum objeto no orifício da válvula da 

lata. 

 

 
 

APLICAÇÃO 

 
Agite a lata vigorosamente durante um minuto depois que a 
bola misturadora começar a fazer ruído. Caso a bola 
misturadora não faça ruído, NÃO AGITE A LATA Entre em 
contato com a Rust-Oleum. Segure a lata na vertical a uma 
distância de 25 a 40 cm da superfície e pulverize com 
movimentos uniformes de um lado para o outro, sobrepondo 
ligeiramente cada aplicação. Mantenha a lata sempre à 
mesma distância da superfície. Mantenha a lata em 
movimento durante a pulverização. Aplique duas ou mais 
demãos finas com alguns minutos de diferença entre elas 
para evitar que pingue ou escorra. Agite durante o uso. Não 
utilize o produto próximo a chamas. 

APLICAÇÃO DO PRODUTO (cont.)  

APLICAÇÃO DO PRODUTO (cont.) 
DESCRIÇÃO E USOS 

PRODUTOS   

DESCRIÇÃO  SKU   

Cement Finish 350980  

APLICAÇÃO DO PRODUTO  
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 ACABAMENTO EFEITO CIMENTO 

Tipo de resina Alquídica 

Tipo de pigmento Dióxido de Titânio, Alumínio 

Solventes Acetona, Nafta, Xileno 

Máxima Reatividade Incremental 0,80 máx. 

Peso líquido 12 onças (340 g) 

Cobertura efetiva com a EPS 

recomendada (supondo-se uma perda 

de 15% do material) 

 

0,74 a 0,93 m
2
/lata 

 

 

Tempos de secagem 

a 25°C e 50% de 

umidade relativa 

Ao toque 30 minutos 

Demãos adicionais 1 hora ou depois de 48 horas 

Manuseio 2 horas 

Cura final 7 dias 

Vida Útil 12 meses 

Informações de segurança Para obter informações adicionais, consulte a ficha de segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rust-Oleum Corporation 
11 Hawthorn Parkway 
Vernon  Hills, Illinois 
60061 

Tel.: 800∙481∙4785 
www.rustoleumla.com 

Form: ARJ-1773 
Rev.: 020619 

 
Os dados técnicos e as sugestões de uso incluídos neste documento estão corretos até o limite de nosso conhecimento e foram fornecidos de boa fé. As 

declarações contidas neste material não constituem uma garantia expressa ou implícita com relação ao rendimento desses produtos. Uma vez que as 

condições de uso dos materiais estão fora do nosso controle, garantimos que esses produtos cumprem unicamente as nossas normas de qualidade e nossa 

responsabilidade, se houver, se limitará à substituição dos materiais defeituosos. Todas as informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

PROPRIEDADES FÍSICAS 

http://www.rustoleumla.com/

