




1. INTRODUÇÃO

Este manual é resultado de experiências teóricas e práticas adquiridas através da vivência em
construções de diversos padrões e tipos. Todo conhecimento técnico adquirido está presente
neste manual que foi desenvolvido com o intuito de orientar, facilitar e otimizar a aplicação dos
produtos DIORE.

Partimos da premissa de que foi seguida e cumprida a normatização atualmente exigida para o
bom desempenho de todas as etapas da obra e também consideramos fundamental para o bom
resultado final da execução de qualquer produto a contratação de mão de obra de profissionais
capacitados para a correta utilização e aplicação dos materiais, pois é sabido que o perfeito
desempenho dos produtos depende também das condições do substrato, das condições
climáticas locais no momento da aplicação e dos conhecimentos técnicos e práticos do
aplicador, podendo variar em função das reais condições de aplicação. Nossos produtos são
testados e aprovados em rigorosos testes feitos em laboratório e nas obras de diversas regiões
do país.

A DIORE também esclarece dúvidas e fornece orientação técnica através de nossos contatos
abaixo.
Tel. (17) 3231-5313 diorerevest.adm@terra.com.br

2. NORMAS

Ainda não há no Brasil uma normatização técnica específica para revestimentos acrílicos
texturizados, portanto todos os testes de desempenho realizados atualmente são adaptações
de normas existentes para outros revestimentos ou substratos da construção.

3. FERRAMENTAS UTILIZADAS

É importante que o aplicador tenha em mãos as ferramentas necessárias para o trabalho antes
de iniciar a aplicação. As ferramentas devem estar em boas condições e isentas de ferrugem.

DESEMPENADEIRA METÁLICA / DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO
DESEMPENADEIRA DE AÇO INOX (PARA AS LINHAS DELICATO E CIANITAS)
ROLO DE LÃ DE CARNEIRO OU ARTIFICIAL
ROLO DE ESPUMA ALVEOLAR (para aplicação do PRIMER DELICATO)
ESPÁTULA DE AÇO INOX / COPO DOSADOR / FITA CREPE / LIXA

4. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (EPI’S)

Os revestimentos acrílicos fabricados pela DIORE são todos a base d’água. Mesmo assim, para
uma manipulação mais segura utilizar os equipamentos de segurança indicados nas normas
vigentes.

LUVAS VINÍLICAS DE PROTEÇÃO / ÓCULOS DE SEGURANÇA / MÁSCARA PROTETORA
BOTAS DE SEGURANÇA / CAPACETE DE SEGURANÇA (para obras verticais)
CINTO DE SEGURANÇA COM TRAVA QUEDAS (para obras verticais)



5. ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar
em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos
armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
Validade quando não expostos a intenso calor ou umidade e não violadas as embalagens: em
caixa 04 meses, em balde ou lata 12 meses, em barrica 06 meses, a partir da emissão da Nota
Fiscal. Empilhamento máximo em galões, em caixas, em barricas ou em baldes: 04 volumes

6. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

A especificação dos revestimentos acrílicos a serem utilizados geralmente é feita durante
projeto, mas em geral especifica apenas o revestimento final que ficará visível no substrato. A
fim de se obter o melhor desempenho e consequentemente a durabilidade esperada do
revestimento, torna-se essencial a aplicação dos seguintes produtos antes do revestimento.

- DIORE PREPARADOR (BASE ÁGUA ou BASE SOLVENTE)
- DIORE SELADOR ACRÍLICO PREMIUM ou o DIORE PRIMER DELICATO (linhas Delicato e Maxi)

OBS.: em alguns casos, quando o substrato estiver com muitas imperfeições ou já houver um
revestimento acrílico anteriormente aplicado, pode ser necessária a substituição do SELADOR
ACRÍLICO PREMIUM pelo DIORE REGULARIZADOR ACRÍLICO.

7. ANTES DE INICIAR A APLICAÇÃO - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

• Removendo pó, sujeira e partes desagregadas:
Remover mecanicamente através de lixamento ou escovação da superfície com escova de aço ou
vassoura de piaçava
Remover as partes mal aderidas com espátula

• Removendo manchas de terra, graxa, gordura ou desmoldante:
Remover mecanicamente através de esfregação com água e detergente neutro.

• Removendo fungos e mofo:
Remover mecanicamente através de escovação com solução de hipoclorito de sódio ou ácido
peracético diluídos em água.

• Corrigindo fissuras superficiais:
Abrir a fissura em forma de “V” em toda sua extensão, com ferramenta adequada para este fim.
Retirar o excesso de pó.
Aplicar o DIORE PREPARADOR BASE ÁGUA (diluído na proporção de 1:1 com água) dentro da
fissura e aguardar mínimo 06 horas de secagem.
Aplicar um selante (mastique) de base acrílica e elastomérico dentro da fissura. Aguardar
secagem de acordo com ficha técnica do produto. Geralmente são necessárias duas a três
demãos deste tipo de produto. É importante ter o cuidado de aplicar o selante somente dentro
da fissura, evitando deixar uma faixa de selante por fora desta.
Se necessário, aplicar uma fita de poliéster por cima do selante, em toda a extensão da fissura.



Aplicar uma demão de DIORE REGULARIZADOR ou do próprio revestimento acrílico a ser
aplicado, apenas em cima da trinca a fim de isolar o selante evitando sombreamento no
acabamento final, por diferença de absorção e secagem após aplicação do revestimento
acrílico.

Em caso de reboco novo, é preciso aguardar 28 dias no mínimo para a sua cura total, antes da
pintura.

Os principais problemas causados pela falta de uma preparação correta da superfície são:

• Eflorescência (formação de manchas esbranquiçadas na parede pintada, por causa do reboco
úmido)

• Saponificação (junção da umidade com substâncias da cal e do cimento que compõem o
reboco, formando manchas)

• Desagregamento (a pintura se solta da parede, junto com parte do reboco, esfarelando)

• Descascamento ou calcinação

• Formação de bolhas

• Aparecimento de manchas

• Fissuras e trincas

8. INICIANDO A APLICAÇÃO – CONDIÇÕES DA SUPERFÍCIE  E DO AMBIENTE

A superfície deve estar firme, limpa, sem manchas de ferrugem, sem poeira, seca, coesa, sem
gordura ou sabão, mofo, resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 28 dias de cura e
traço conforme normas ABNT. Trincas profundas ou capilares, irregularidade e porosidade,
devem ser corrigidas. Manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes. Mofo
e algas devem ser removidas mecanicamente ou através de jateamento de água. Isolar
produtos químicos sujeitos a reação tipo desmoldantes, com Diore Preparador Base solvente.
Superfícies horizontais como peitoris de janelas devem estar com pingadeiras, topos de paredes
e muros devem estar com rufos. Revestimentos acrílicos não são indicados para superfícies
horizontais.

Evitar aplicação em dias chuvosos, com ventos fortes, com a superfície úmida, temperatura
abaixo de 10º C e superior a 38º C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente
sobre a área em que o revestimento está sendo aplicado. Em produtos pigmentados, até 72
horas após aplicação, pingos de chuva podem provocar manchas.

• ATENÇÃO

Os revestimentos acrílicos não corrigem irregularidades do reboco e defeitos da superfície por
isso é importante um preparo adequado da parede e um reboco de boa qualidade pra que o
resultado final após aplicado o revestimento seja satisfatório tanto esteticamente quanto
tecnicamente.

Antes de iniciar a aplicação do revestimento acrílico propriamente dito devem-se atentar para
os seguintes detalhes a serem executados:

• proteger o piso com lona plástica a fim de evitar que respingos manchem o piso.

• aplicar fita adesiva para proteger portas, janelas, rodapés, vidros, outros revestimentos, e
outras paredes que se encontrem com a parede a ser revestida. No caso de área externa
proteger também os beirais.



9. APLICAÇÃO DOS PRODUTOS – 03 ETAPAS

1º Etapa: DIORE PREPARADOR BASE ÁGUA

Diluição: 100% em água sobre o volume , ou seja, 01 parte de Diore Preparador Base Água para
01 parte de água potável. Misturar até completa homogeneização.

Aplicação: Aplicar com rolo de lã de carneiro ou lã sintética uma demão do produto, esperar no
mínimo 06 horas antes de aplicar os demais produtos. Este selador exige o cuidado, em
particular, de não repassar o rolo, evitando sobreposição do produto pois caso aconteça poderá
gerar vitrificação, dificultando a ancoragem e cobertura do Selador Acrílico.

Consumo médio: 90,0 ml/ m2 (diluído) equivalente a 18 litros / 200m2 (diluído)

ATENÇÃO: O consumo e diluição devem ser considerados como referenciais e poderão variar
para mais ou para menos em função das condições do substrato, condições climáticas locais no
momento da aplicação e dos conhecimentos técnicos e práticos do aplicador. Recomenda se
teste prático antes do uso.

2º Etapa: DIORE SELADOR ACRÍLICO PREMIUM

Diluição: 10 % em água sobre o volume, ou seja, 1,5 ltr de água para 15 ltr do Selador.

Aplicação: Aplicar com rolo de lã de carneiro ou lã sintética, uma ou mais demãos (se forem
necessárias), tendo o cuidado de que a superfície fique muito bem selada, praticamente pintada
e sem marcas de rolo. Deixar secar no mínimo 04 horas para aplicação do revestimento.

Rendimento médio: de 50 a 60m² por demão, por embalagem de 15 litros dependendo das
condições da superfície (Diluições e consumo são indicativos. Efetuar um teste prático, antes de
começar o serviço).

3º Etapa: REVESTIMENTO ACRÍLICO (Ex: DIORE ORNAMENTALI, DIORE PRECIOSA, DIORE
ORNAMENTALI MAXI, DIORE POEIRA GEL, DIORE NÓBILE, DIORE BRILHANTE, DIORE SATIN,
DIORE NÓBILE GRANILHAS, DIORE TEXTURA RÚSTICA, etc)

Diluição:Máximo 5 % de água sobre o peso, se necessário. Neste caso manter sempre o mesmo
percentual (%).

Aplicação: . Aplicar 01 demão do revestimento espalhando o produto de forma uniforme, com
uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem. Logo em seguida, com uma desempenadeira
de acrílico ou pvc realizar movimentos circulares tirando o excesso para atingir uma espessura
igual ao diâmetro dos grãos a fim de dar um perfeito acabamento.

Consumo médio:

DIORE FINO, BRILHANTE FINO, NÓBILE FINO, SATIN FINO – 2,1 a 2,8 kg / m2
DIORE MÉDIO, BRILHANTE MÉDIO, NÓBILE MÉDIO, SATIN MÉDIO, DIORE POEIRA GEL, DIORE
POEIRA BRILHANTE – 2,8 a 3,5 kg / m2
DIORE GROSSO, BRILHANTE GROSSO, NÓBILE GROSSO, SATIN GROSSO – 4,0 a 5,0 kg / m2
DIORE ORNAMENTALI E DIORE PRECIOSA – 3,3 a 4,5 kg / m2
DIORE MAXI – 6,0 A 9,0 kg/m2 - DIORE MAXI #08– 4,5 a 5,5 kg / m2



ATENÇÃO: O consumo e diluição devem ser considerados como referenciais

e poderão variar para mais ou para menos em função das condições do substrato, condições
climáticas locais no momento da aplicação e dos conhecimentos técnicos e práticos do
aplicador. Recomenda se teste prático antes do uso.

Nos produtos das linhas ORNAMENTALI, PRECIOSA, POEIRA GEL e MAXI durante o processo de
cura do revestimento, poderá ocorrer um branqueamento deste quando em contato com água,
devido à saturação de água, característica que poderá ocorrer até a completa cura, ou
cristalização do aglutinante acrílico, em função de sua formulação especial (alto teor de
aglutinante acrílico e não utilização de corantes artificiais) não havendo nenhum prejuízo às
propriedades técnicas do produto (resistência, durabilidade).

• APLICAÇÃO DOS PRODUTOS DA LINHA DELICATO

1º Etapa: DIORE PREPARADOR BASE ÁGUA

Diluição: 100% em água sobre o volume , ou seja, 01 parte de Diore Preparador Base Água para
01 parte de água potável. Misturar até completa homogeneização.

Aplicação: Aplicar com rolo de lã de carneiro ou lã sintética uma demão do produto, esperar no
mínimo 06 horas antes de aplicar os demais produtos. Este selador exige o cuidado, em
particular, de não repassar o rolo, evitando sobreposição do produto pois caso aconteça poderá
gerar vitrificação, dificultando a ancoragem e cobertura do Selador Acrílico.

Consumo médio: 90,0 ml/ m2 (diluído) equivalente a 18 litros / 200m2 (diluído)

2º Etapa: DIORE PRIMER DELICATO

Diluição: 10 a 15% em água sobre o peso , ou seja, 2,5 a 3,75 ltr de água por embalagem de 25
kg do produto. Misturar até completa homogeneização.

Aplicação: Aplicar com rolo de espuma alveolar para texturas uma demão do produto, a fim de
obter acabamento texturizado em baixo relevo. Esperar no mínimo 04 horas antes de aplicar o
revestimento.

Consumo médio: 0,9 a 1,0 kg / m2 (diluído)

3º Etapa: REVESTIMENTO ACRÍLICO - DIORE DELICATO NATURALE, DELICATO PRECIOSA

Diluição: Máximo 5 % de água sobre o peso, se necessário. Neste caso manter sempre o mesmo
percentual (%).

Aplicação: . Aplicar 01 demão do revestimento espalhando o produto de forma uniforme, com
uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem. Aguardar alguns minutos para que o
revestimento assente (em torno de 05 a 10 minutos). Em seguida, com uma desempenadeira de
“aço inox" realizar movimentos circulares tirando o excesso para atingir uma espessura igual ao
diâmetro dos grãos a fim de dar um perfeito acabamento. Pode-se utilizar para dar acabamento
a desempenadeira de plástico, porém o acabamento do revestimento ficará mais rústico. Nunca
usar desempenadeira de aço comum para dar acabamento sob pena de ocorrerem manchas no
revestimento devido à oxidação da desempenadeira.

Consumo médio:

DELICATO NATURALE, DELICATOPRECIOSA– 1,7 a 2,2 kg / m2



10.OBSERVAÇÕES TÉCNICAS IMPORTANTES

Obs 1: Reboco GROSSO em demasia (areia grossa) e/ou com TONALIDADES DIFERENTES,
recomendamos a remoção dos grãos de areia por lixamento ou espátula. Em seguida realizar o
procedimento normal de aplicação dos produtos.
Obs 2: Os revestimentos (exceto linha MAXI) podem ser aplicados também com pistola especial
para projeção de texturas, com um compressor que mantenha pressão mínima de 90PSI.
Obs 3: Devido à granulometria e acabamento dos produtos pode ter-se impressão de nuanças
onde os grãos ficam mais espaçados ou agrupados, devido às ondulações do substrato.
Obs 4: consumo e diluição são considerados referenciais e poderão variar para mais ou menos
em função das condições do substrato, condições climáticas locais no momento da aplicação e
dos conhecimentos técnicos e práticos do aplicador. Recomenda se teste prático antes do uso.
Obs 5: é essencial que haja platibanda, beiral ou rufo protegendo o revestimento, caso contrário,
nos primeiros 07 dias (linhas Ornamentali, Delicato, Nóbile, Poeira Gel, etc) e 15 dias (linha Maxi
e Maxi #08) após aplicação, em caso de chuva intensa e demorada pode haver desplacamento
do material devido à formação de coluna d’água por trás do revestimento, que ainda estará em
seu início do processo de cura e formação do filme de proteção. Isso pode acontecer com
qualquer revestimento acrílico, pigmentado ou não, de qualquer fabricante.

ATENÇÃO: independente do tamanho da área a ser revestida, o ideal para o melhor resultado
estético é nunca parar no meio da parede a fim de evitar emenda no revestimento. No caso de
fachadas térreas ou assobradadas, recomenda-se a montagem de andaimes antes de iniciar a
aplicação, em toda a área a ser revestida. Deve-se prever também antecipadamente o número
de aplicadores necessários para realizar o serviço de forma ininterrupta a fim de evitar emendas.
No caso de fachadas de edifícios verticais recomenda-se prever ainda na fase de projeto frisos
horizontais a cada andar, a fim de dividir a fachada em áreas menores, facilitando o trabalho de
aplicação do revestimento e obtendo consequentemente um perfeito resultado estético.

11.MANUTENÇÃO
Durabilidade é a capacidade de um produto de manter suas propriedades ao longo do tempo. Os
revestimentos acrílicos de pedras naturais produzidos pela Diore tem um ótimo desempenho no
que diz respeito à durabilidade. Caso haja necessidade de manutenção devido à agregamento de
sujidade e poluição recomendamos proceder da seguinte forma: lavar a superfície através de
hidrojateamento com detergente neutro, não ultrapassando a pressão máxima de 1000 psi e
sempre com o jato aberto, pulverizando. Nas linhas de produtos de pedras naturais pode-se
escovar a superfície.
Se houver necessidade de reparar alguma área danificada, recomenda-se: demarcar a região,
protegendo o entorno com um filme plástico ou papel; remover o revestimento acrílico
degradado com auxílio de ferramentas apropriadas; limpar o substrato; e aplicar o novo
revestimento de acordo com as recomendações do fabricante.
As fissuras e trincas visíveis devem ser recuperadas antes da lavagem de modo a evitar a
penetração de água no interior dos edifícios. As que forem identificadas após a lavagem deverão
ser recuperadas posteriormente. O importante é que a correção das irregularidades no substrato
de aplicação seja realizada adequadamente, de forma que a pintura não seja aplicada sobre
anomalias, evitando que o seu desempenho fique comprometido.
Superfície contaminada por fungos e mofo: remover mecanicamente através de escovação com
solução de hipoclorito de sódio ou ácido peracético diluídos em água na proporção indicada pelo
fabricante. Repetir o processo ao menos por três vezes para a completa remoção dos fungos.


