Solução completa para o tratamento de
juntas invisíveis em chapas cimentícias,
com a qualidade Eternit.
Trata as juntas e regulariza a superfície para
receber diversos tipos de acabamentos e
revestimentos, em obras de todo o Brasil.

PRIMER
PRATIC
ETERNIT
O Primer Pratic Eternit é
um selador de base acrílica
contendo algicida, composto por
polímeros acrílicos e aditivos.
Suas propriedades proporcionam
maior penetração no substrato,
protegendo-o e promovendo
melhor aderência entre os
materiais.
Disponível em embalagem de 3,6 L.

As chapas cimentícias que receberão
o Primer Pratic Eternit devem estar
secas, limpas, isentas de poeiras,
substâncias oleosas, tintas, eflorescência,
ou qualquer tipo de material que possa
prejudicar a aderência.
Aplique uma demão do Primer Pratic
Eternit sobre as juntas e superfícies das
chapas cimentícias utilizando rolo de
pintura e/ou pincel.
Para garantir uma perfeita aderência,
aguarde 4 horas para secagem do primer.

MASSA ÚNICA
PRATIC
ETERNIT
A Massa Única Pratic Eternit
é uma massa pronta para uso,
feita à base de resinas acrílicas,
ideal para o tratamento de juntas
invisíveis nas chapas cimentícias
Eternit. Sua flexibilidade e alta
aderência evitam o surgimento
de trincas e microfissuras.

Disponível em embalagens
de 5 e 15 Kg.

Aplique uma camada da Massa Única Pratic Eternit,
preenchendo todo o vão entre as chapas cimentícias
e deixando cerca de 5 cm de massa para cada
lado da junta.
Sobre a massa ainda fresca, fixe a fita telada de fibra de
vidro álcali resistente de 10 cm, pressionando-a com
uma espátula ou desempenadeira, eliminando o excesso
do produto e deixando a fita telada alinhada. Aplique
Massa Única Pratic Eternit também sobre as cabeças de
todos os parafusos.
Aguarde a secagem por 12 horas e aplique uma segunda
camada de massa cobrindo a fita telada.
Após 24 horas, siga com o tratamento Base Coat Pratic
Eternit em toda a superfície das chapas cimentícias.

BASECOAT
PRATIC
ETERNIT
O Basecoat Pratic Eternit é uma
argamassa técnica bicomponente, à
base de polímeros acrílicos e cimento
com aditivos químicos, ideal para o
revestimento e regularização
das superfícies das chapas
cimentícias Eternit. É um
produto de alto desempenho,
com elevada aderência,
flexibilidade e resistência.
Disponível em embalagem
de 20 Kg.

Misture os 2 componentes que estão dentro da
embalagem, com batedor, por cerca de 3 minutos,
dissolvendo possíveis grumos que possam se formar,
obtendo uma pasta homogênea.
Sobre o substrato adequadamente preparado, aplique
uma camada do Basecoat Pratic Eternit com o auxílio de
uma desempenadeira de aço.
Sobre a massa ainda fresca, fixe a tela de fibra de
vidro álcali resistente de 1 m, pressionando-a com a
desempenadeira, garantindo cobertura total da tela.
Aguarde a secagem por 2 a 4 horas e aplique a segunda
camada de massa cobrindo a tela, até atingir a espessura
de 3 a 5 mm, certificando-se de obter um acabamento
liso e uniforme.
A superfície estará pronta para receber o acabamento
final em 72 horas.
A utilização da mistura não deverá ultrapassar o período de 120 minutos, na
temperatura de 25 °C.
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ARMAZENAMENTO
Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de
fontes de calor, em ambientes com temperatura não
superior a 30°C e na posição vertical.
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
Respeite o empilhamento máximo orientado em
cada embalagem; sujeito a deformação em caso de
empilhamento excessivo.

VALIDADE
Os produtos são válidos por 12 meses a partir da data
de fabricação desde que respeitadas as orientações de
armazenamento.

RECOMENDAÇÕES
DE SEGURANÇA
Antes de iniciar o uso do produto, para mais informações,
consulte as Fichas Técnicas e FISPQ (Ficha de
Informações de Segurança de Produtos Químicos),
disponível em: www.eternit.com.br.

RESTRIÇÕES DE USO
A Linha Pratic Eternit é indicada para obras de até 2 (dois)
pavimentos ou 6 (seis) metros de altura.

GARANTIA

5 anos de garantia considerando o uso do sistema completo.

   Eternit Brasil
 Eternit S/A
  0800 021 1709
Seg. a sex., das 07h30 às 17h30
sac@eternit.com.br

