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Descrição

Utilização

PLASTHERM ACABAMENTO é um revestimento acrílico 
para a impermeabilização e decoração de todos os 
interiores, muros e tetos.

PLASTHERM ACABAMENTO é indicado para a aplicação 
sobre os sistemas de isolamento térmico ETICS, 
nomeadamente o LIZKAPOTO

Propriedades

Sem solventes;

Boa secagem;

Bom poder de enchimento;

Fácil de aplicar;

Bom poder de adesão;

Boa resistência à intempérie;

Secagem lenta permitindo o atalochar mais fácil;

Só usamos areia calibrada e de cor branca.

Preparação do Suporte

As superfícies a pintar devem apresentar-se devidamente preparadas.

Devem estar também secas, sem gorduras, escovadas e limpas.

Aplicação do Produto

Deve aplicar usando uma Palustra;

Antes da aplicação deve-se mexer bem o produto;

Plastherm Acabamento deve ser diluído com água, possuindo um máximo de 10%;

Para a limpeza do material basta lavar com água com um pouco de sabão.



Dados Técnicos

Esquemas de aplicação

Nota: 
O produto pode ser aplicado sobre rebocos de cimento, betão ou qualquer superfície 
inorgânica.
Nunca aplicar o produto quando pode existir possibilidade de chuva nas 24 horas seguintes.

Ligante

Pigmentos

Solvente

Dispersão Acrílica reforçada 
com filtros UVs

Inorgânicos de alta resistência

Água

Brilho

Teor de sólidos em peso

Matte

Aprox.85%

Espessura Normal

Densidade(20ºC)

Dependente da granulometria 
da sílica

1,80±0,10kg/dm3

Viscosidade(20ºC)

Nº de mãos 1

COV Baixo - Ca.20 g/Lt.

20 000 cps

Secagem

Repintura

Rendimento teórico

Ao tacto - 50min a 23ºC

24 horas

2kg/m2
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Superfície Ambiente Tipo Pintura Preparação
Superfície Isolamento 1º Demão 2º Demão 3º Demão

Placas de
Poliestireno

Interior
Exterior

Acrílica K83 Primário
Plastherm

Não
Aplicável

Não
Aplicável

3º Demão



Ficha Técnica Plastherm Acab

Rua José Fontana Lt.43
Santa Marta de Corroios, Seixal
2845-408 Amora, Portugal

www.colaliz.com
geral@colaliz.com
+351 212 542 117

Edição - 02/2022

Consumo

4 a 6 kg/m2

Precauções

*A informação e os dados técnicos constantes da presente Ficha Técnica exprimem o nosso conhecimento actual, podendo ser alterados sem prévio aviso. A 
nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, rejeitando quaisquer anomalias resultantes da sua aplicação indevida.
Em situação de dúvida suscitada pelo presente documento, e particularmente em presença de aspectos singulares da construção, solicitamos o contacto com 
os nossos Serviços Técnicos.

Não comer ou beber durante a sua utilização;

Não deitar os resíduos no esgoto;

Manter fora do alcance das crianças;

Armazenar evitando temperaturas demasiado baixas;

Evitar a aplicação em temperaturas inferiores a 10ºC.

A Colaliz recomenda e oferece aos utilizadores do LIZPLASTHERM ACABAMENTO um serviço 
de formação, através do projeto Liz Academy.


