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INSTRUÇÕES

VANTAGENS

• Sem cheiro.
•  Limpeza das  

ferramentas  
com água.

CONSEILS DE POSE

É possível substituir o 
filtro da pistola por um 
filtro de malha preta  
60 sobre a bomba.

DEFINIÇÃO TÉCNICA
SEMIN AIRLESS GARNISSANT é um reboco interior 
utilizável em projeção Airless. Ideal para a prepara-
ção das pré-lages, betões batidos e para a renova-
ção dos rebocos tipo “gota” ou das telas de vidro 
antes do acabamento pintura.

COMPOSIÇÃO E ASPETO.
Resina acrílica em emulsão, carga mineral, deriva-
dos celulósicos, agente de conservação e diversos 
adjuvantes.
A pasta tem uma cor branca e uma consistência 
adaptada a uma utilização com airless.

SUPORTES ADMITIDOS
• Betões lisos. Betão celular
• Placa de gesso
• Pré-lages
• “Gota” antigo
• Telas de vidro antigas.
• Betão celular.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Não aplicar quando a temperatura é inferior a 5º 
C e em suportes gelados.

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES ANTES DA 
COLOCAÇÃO.
Os suportes deverão estar em conformidade com 
o DTU 59.1
Isto é, secos, limpos, duros, sem qualquer vestí-
gio de agente separador…
As placas de gesso deverão ser impressas.

TEMPO DE SECAGEM.
6 a 24 horas consoante a quantidade depositada.

REVESTIMENTOS.
O recobrimento de SEMIN 
AIRLESS GARNISSANT Poderá fazer-se com uma 
tinta acrílica ou glicero.

DOCUMENTOS A CONSULTAR. 
DTU 59.1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
• Extrato seco: 72 %
• Densidade: 1,88
• COV: < 1 g/litro.

PRODUTOS ASSOCIADOS.
PRIM-PLAQUE como subcamada para placas de 
gesso.

CONDICIONAMENTOS.
Sacos de plástico e baldes de 25 kg.

ARMAZENAMENTO. 
6 meses ao abrigo do gelo na embalagem de origem 
não aberta.

APLICAÇÃO
SEMI AIRLESS GARNISSANT pulveriza-se em 
duas passagens: a primeira deve ser alisada 
com uma lâmina de 60 cm, depois da secagem 
a segunda deve ser alisada com uma lâmina.
A pulverização far-se-á a cerca de 80 cm do 
suporte.
Conselho: tirar os filtros antes da pulverização.

CONSUMO.
Variável consoante a espessura depositada de  
1 kg a 2 kg/m2.

CONSELHOS DE APLICAÇÃO

REBOCO AIRLESS 
DE GUARNIÇÃO 
ESPECIAL  
ELIMINAÇÃO DAS 
BOLHAS BETÃO
Especialmente  
desenvolvido para uma 
aplicação com Airless, 
SEMIN AIRLESS  
GARNISSANT é ideal 
para a eliminação das 
bolhas dos betões.

SEMIN AIRLESS  
GARNISSANT

REBOCO DE GUARNIÇÃO PARA  
PROJEÇÃO ESPECIAL AIRLESS


