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▪ MONTAGEM CONVENIENTE E RÁPIDA 
▪ 19 COMPOSIÇÕES DE CORES ORIGINAIS 
▪ DÁ APARÊNCIA DE GRANITO NATURAL 
▪ CONTÉM FLOCOS DE MICA - EFEITO 

DECORATIVO ÚNICO 
▪ ELEVADA ADERÊNCIA AO SUBSTRATO 
▪ ALTA RESISTÊNCIA À RADIAÇÃO UV 
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DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO 
O revestimento de fachadas OEA KG carateriza-se pela sua suavidade que se assemelha à pedra natural. Apresenta-se com 
uma alternativa fácil de instalar e que não requer um sistema de montagem especial. Utilizado para realizar superfícies 
decorativas em paredes exteriores de edifícios. O seu baixo peso permite ser utilizado em superfícies onde não é possível 
utilizar materiais convencionais mais pesados ou que podem requerer sistemas de montagem especiais 
 
DADOS TÉCNICOS 
 OEA-KG   100cm x 40cm (0,4m2) 
 Consumo de adesivo KA transparente   0,5 – 0,8 Kg/m2 
 Temperatura de aplicação   De +10°C a +25°C 

 Composição 
  Mistura de dispersões de copolímeros acrílicos, areias de quartzo, agregados 

minerais, retardadores de chama, fibras, agentes modificadores e água 
 Embalagem   Pacote com 10 unidade de 0,4m2 

 Ferramentas 
  Misturador de baixa velocidade, espátula, balde, espátula dentada 2 - 3mm e 

esponja. 

 Armazenamento 
  Na embalagem original, intacta e em condições secas, até 36 meses a partir da 

data de produção. A data de produção e o número do lote de produção estão 
indicados na embalagem. 

 
PREPARAÇÃO DA BASE 
A base deve estar plana, resistente, compacta e isenta de substâncias que possam comprometer a aderência. Bases minerais 
devem ter pelo menos 28 dias e no caso barramento armado em sistemas ETICS deve ter pelo menos 3 dias. Deve ser dada 
especial atenção à planicidade da base já que eventuais irregularidades podem ser visíveis após a aplicação. Bases menos 
homogéneas e mais absorventes devem ser preparadas com um primário selecionado. As superfícies nas quais o adesivo vai 
ser aplicado devem ser preparadas com o primário Greinplast F ou Greinplast PP na cor selecionada. O primário deve ser 
aplicado em camada uniforme com um rolo de pintura. 
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APLICAÇÃO 
A aplicação pode ser iniciada após a preparação adequada da base e após secagem completa. Antes de iniciar a aplicação 
faça um planeamento da forma como pretende a distribuição dos painéis de forma a evitar desperdícios e também diminuir 
o tempo de aplicação. Aplique os painéis com junta adequada (onde estará o primário Greinplast F ou Greinplast PP na cor 
selecionada). A superfície deve ser coberta com uma camada uniforme com o adesivo transparente Greinplast KA utilizando 
uma espátula dentada com dente de 2mm. Aplique o adesivo por etapas de forma que permita colar os painéis sem que o 
adesivo seque (sem a chamada camada epidérmica). No caso de o adesivo secar, deve ser removido e substituído por adesivo 
novo. Deve pressionar o painel firmemente na superfície com adesivo de forma que toda a área do painel fique aderida e o 
excesso escorra além do painel. Pode utilizar um rolo de pressão para garantir uma colagem uniforme. Remova o excesso de 
cola imediatamente e lave a superfície do painel com uma esponja húmida. Deve garantir que a solução seja estanque.  
 
APLICAÇÃO 
A temperatura da base e ambiente durante a aplicação e durante o período de secagem deve situar-se entre +10°C e +25°C. 
Os painéis não devem ser instalados com vento forte, sol direto ou sem o uso de medidas de proteção (redes, lonas). Estas 
condições devem ser mantidas pelo menos durante 3 dias após a aplicação. Durante este período são inaceitáveis temperaturas 
inferiores a 10°C. O tempo de secagem pode variar dependendo das condições climatéricas pelo que, durante o período de 
secagem devem ser mantidas as medidas de proteção até à secagem e endurecimento do adesivo. 
Devido à natureza do produto, são permitidas pequenas diferenças na espessura das placas, que podem ser visíveis durante 
a montagem sem juntas. Os agregados naturais e coloridos utilizados no processo de produção podem causar pequenas 
diferenças de cor entre painéis, portanto recomenda-se instalar alternadamente os painéis de diferentes embalagens, 
mantendo uma junta de alguns milímetros e utilizar painéis sempre do mesmo lote de produção. 
 
COMENTÁRIOS 
As informações contidas neste documento destinam-se a garantir o uso adequado do produto mas não constituem base para 
responsabilidade legal do fabricante já que as condições de aplicação estão fora do seu controlo. A aplicação deve ser realizada 
de acordo com os princípios da arte da construção. Qualquer interferência na composição do produto é inaceitável e pode 
reduzir significativamente a qualidade do material utilizado.  No caso da utilização com produtos de outros fabricantes ou não 
incluídos nos documentos de referência, não existe qualquer responsabilidade por parte do fabricante. 
 
COMENTÁRIOS 
Não aplicável. 
 
 
 
NORMAS, CERTIFICADOS, CERTIFICADOS 
Certificado Higiênico nº AH 155/322/156/2022, válido até 30-11-2027, emitido pelo GUMed Certificado de Higiene por Radiação 
NIZP-PZH nº BR/23/2012 
 
Greinplast OEA - elemento de conjuntos de produtos para realização de isolamentos e revestimentos com o sistema 
GREINPLAST adequado conforme lista nº 001/ES/OEA. 
 
 
 
 
 
 


