
Revestimento à base de dispersões de copolímeros acrílicas e cargas inorgânicas de diferente 
granulometria para a impermeabilização e decoração de fachadas.

TEMPO DE SECAGEM

2 - 3 m²/kg

25Kg

Acrílico
REVESTIDAN® SATE

• Revestimento para todo o tipo de fachadas sobre 
rebocos de argamassa de cimento, betão, e pinturas em 
bom estado.

ARGAMASSA ACRÍLICA DE ALTAS 
PRESTAÇÕES PARA DECORAÇÃO E 
PROTEÇÃO DE FACHADAS

• Acabamentos texturados em exteriores e interiores.
• Alta deformabilidade.
• Alta resistência ao esfregar e a água.
• Grande aderência e dureza.
• Impermeável à água da chuva.
• Muito permeável ao vapor de água.
• Grande brancura, não amarelece.
• Fácil aplicação.
• Não inflamável.
• Alta resistência ao envelhecimento.
• Boa resistência à alcalinidade.

VANTAGENS APLICAÇÃO

SUPORTES

• Sistema SATE/ETICS (Sobre REVESTIDAN® SATE 
FUNDO)
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FERRAMENTAS

RENDIMENTO

Impermeável Reabilitação Resistente a 
raios UV

Fácil de 
aplicar



AcrílicoREVESTIDAN® SATE

ARGAMASSA ACRÍLICA DE ALTAS PRESTAÇÕES PARA 
DECORAÇÃO E PROTEÇÃO DE FACHADAS

MODO DE APLICAÇÃO 

• O suporte deverá estar perfeitamente endurecido, resistente 
e limpo, sem pó nem gorduras.

• Eliminar as partes degradas ou em mau estado. Quando 
aplicado sobre revestimentos antigos, deverá assegurar-se o 
bom estado e perfeita aderência do suporte.

• Em superfícies poeirentas ou muito absorventes, recomenda-
se aplicar um primário anti-carbonatação.

• Aplicar uma primeira camada com um 5% a 10% de água.

• Para o acabamento, aplicar com uma espátula, sem diluir, ou 
com um máximo de 5% de água, agitando  perfeitamente.

• Aplica-se com espátula metálica ou de metacrilato. Projetável 
com pistola.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO

• Entre 5 °C e 35 °C.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO 
• Manter os recipientes hermeticamente fechados e não manter 

expostos a temperaturas extremas.

• Armazenar o produto em temperaturas entre 0 °C e 40 °C 
durante um período máximo de 24 meses.

PRECAUÇÕES 

• Proteger as arestas da penetração de água da chuva.

• Não aplicar com risco de chuvas ou geadas.

• Limpar de imediato as ferramentas com água. Em caso de 
restos sólidos de sujidade recomenda-se raspar.

• Em caso de salpicos nos olhos, lavar com água abundante e 
se necessário dirigir-se a um centro médico. Para informação 
mais detalhada consultar a ficha de segurança.

Para mais informações: www.danosa.com
DANOSA reserva-se no direito de poder modificar sem aviso prévio as informações contidas nesta ficha.
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Cores Consultar livro de amostras

Rendimento 2 - 3 kg/m²

Densidade 1,76 g/cm3

Viscosidade 164.000 cps

Sólidos 84 %

Conteúdo máximo de COV’s 13 g/L

Tempo de secagem da camada primária 4 horas

Tempo de secagem para camadas posteriores 24 horas

DADOS TÉCNICOS

REVESTIDAN® 
SATE
• Mineral
• Acrílico

SISTEMA ETICS DANOTHERM  XPS

ARGOTEC® 
FIXTHERM
Elite Net Zero

Suporte

DANOTHERM® Malha 160

DANOPREN® FS

REVESTIDAN© 
SATE Fundo

ARGOTEC© 
Hermetic

ARGOTEC® 
FIXTHERM
Elite Net Zero

DANOTHERM® Fixação


