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1. INTRODUÇÃO 

O perfeito desempenho e a vida útil dos revestimentos acrílicos depende também das 
condições do substrato, condições climáticas locais no momento da aplicação e dos 
conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, portanto este manual foi desenvolvido 
partindo da premissa de que foi seguida e cumprida a normatização atualmente  exigida para o 
bom desempenho de todas as etapas da obra e também considerando 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.  

A Diore produz Revestimentos acrílicos a partir de pedras naturais, sem adição de corantes 
artificiais e com alto teor de aglutinante acrílico. Revestimentos a base de minerais 
(pigmentados ou não), com ligante acrílico, são produtos desenvolvidos para embelezar e 
proteger superfícies verticais das edificações da ação da água da chuva quando esta bate e 
escorre pelas mesmas em dias normais de chuvas, intercalados por dias de sol, que permitem 
a evaporação da água antes da saturação da superfície e sem causar inicialmente nenhuma 
degradação ao revestimento, mas que ao longo dos anos promovem a fadiga do material. 

 

2. OBJETIVO 

Orientar de forma adequada quais os procedimentos para correta manutenção, limpeza e 
conservação dos revestimentos, para a perfeita conservação de suas características e 
consequente aumento da durabilidade (vida útil). Consideramos essencial a manutenção do 
revestimento de fachada pois está exposto à ação de diversas intempéries (agentes de 
degradação) e é parte importante da estética e da proteção do imóvel. 

3. AGRESSÃO E INTEMPÉRIES 

Existem diversas forma de agressão e intempéries que podem diminuir a vida útil dos 
revestimentos acrílicos. 
- Agressão mecânica: arraste ou batidas de objetos pontiagudos, equipamentos, ferramentas, 
etc, que podem provocar riscos ou sulcos, fissuras, desagregamento. 
- Agressão química: derramamento de produtos químicos, uso de produtos inadequados para 
lavagem. 
- Agressão térmica: grandes variações de temperatura (frio a noite e calor durante o dia). 
- Agressão ambiental: exposição aos raios UV que podem provocar amarelamento e calcinação, 
exposição à sujidade (poluição, poeira, fumaça), chuva ácida, maresia, e consequente 
proliferação de fungos e algas. 
 

 

 



 

 

 

4. MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

A principal ação para manter o revestimento em bom estado de conservação é a lavagem com 
água limpa e sabão neutro. A lavagem pode ser feita com máquina de hidrojateamento (de uso 
residencial) desde que seja com baixa pressão e com jato aberto, mantendo distância da parede 
para evitar o risco de desagregamento das partículas minerais do revestimento. Caso necessário 
pode-se remover mecanicamente a sujeira utilizando uma escova de cerdas macias. Não há um 
prazo específico para lavagem do revestimento após aplicação inicial, porém a Diore 
recomenda, baseando-se em experiências práticas (obras existentes) que seja feita uma 
lavagem a cada 02 ou no máximo 03 anos, seguida da aplicação de um hidrofugante a base de 
silano, produto que entre outras vantagens evita porosidade na superfície, protege contra 
infiltração da água da chuva, retarda ou evita o aparecimento de manchas, diminui a aderência 
de sujidade, e aumenta a proteção do revestimento e sua resistência às intempéries, renovando 
a capacidade hidro-repelente do revestimento e mantendo suas características iniciais, 
retardando possíveis patologias (agressões) e aumentando a vida útil do revestimento. O 
Hidrofugante não altera a aparência  do revestimento,  já que é incolor e sem brilho. 

5. MANUTENÇÃO CORRETIVA 
 

Visa sanar patologias existentes a fim de devolver ao revestimento suas características iniciais, 
mantendo o tempo de vida útil desejado. Para tanto é preciso descobrir qual o agente causador 
da patologia, corrigindo sua causa para evitar o ressurgimento desta. 
- Fissuras e trincas: verificar se há algum tipo de umidade percolando através do substrato,  e se 
houver, corrigir antes de qualquer outra ação no revestimento. 
- Fungos, algas e bolor: aplicar um sanitizante (a base de ácido peracético) a fim de remover os 
microorganismos de forma realmente efetiva. Não recomendamos o uso de cloro para remoção 
desses microorganismos pois não impede o seu retorno, já que elimina também o restante do 
microbiocida presente no revestimento, deixando-o desprotegido. 
- Sujidade: realizar lavagem conforme já explicado na Manutenção Preventiva. 

 

6. VIDA ÚTIL 

A capacidade de um produto de manter suas propriedades ao longo do tempo é entendida como 
durabilidade. Os revestimentos acrílicos tem um desempenho bastante satisfatório no que diz 
respeito à durabilidade e principalmente quando comparados às tintas convencionais. Os 
revestimentos fabricados pela Diore são formulados com alto teor de aglutinante acrílico e tem 
como principal vantagem o fato de não utilizar pigmentos artificiais na composição, já que a cor 
é obtida da própria pedra, o que garante sua beleza por mais tempo. Além disso os 
revestimentos Diore são fabricados dentro de rígidos padrões de qualidade, somente com 
matérias primas selecionadas e são aprovados em rigorosos testes de qualidade e durabilidade 
realizados em laboratório e principalmente em obras de diversas regiões do país.

 


