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TOTAL ESTUQUE®   

Pó pré formulado para ser utilizado como ponte de 
aderência ou estucamento. 

Descrição. 
Pó pré formulado a base de micro cimento e aditivos, em 
conjunto com TOTAL FIX ACR30® forma uma pasta com alto 
pode adesivo para ser utilizada em concretos como 
estucamento ou pente de aderência. 
 
Indicação. 
- Primer para adesão de concreto novo em concreto velho. 
- Como estucamento em superfícies a base de cimento. 
 
Vantagens. 
- Ótima aderência. 
- Bom tempo em aberto para ser utilizado como ponte de 
aderência. 
 

Metodologia de Aplicação 

Preparo da superfície. 
O substrato deve estar limpo e isento de qualquer 
contaminação que possa prejudicar a aderência do 
revestimento. 
O substrato deve ser umedecido num período mínimo de uma 
hora. 
Retirar todo o excesso de água, ou seja, água empoçada e 
iniciar imediatamente a aplicação.  
 

Preparo do produto. 
Cada saco de primer (10 kg) deverá ser utilizado 5 litros de 
solução TOTAL FIX ACR30®, 1 de adesivo para 1 de agua. 
 
Procedimento de mistura. 
Adicionar o TOTAL ESTUQUE® em um balde de 20 litros em 
seguida colocar 5 litros de solução. 
 
Homogeneização.  
Este procedimento deve ser feito através de uma furadeira 
acoplada com uma hélice helicoidal, misturar até que o 
produto forme uma pasta homogênea. 

 
 

Aplicação. 
Após homogeneizado, espalhar no substrato com auxílio de 
uma desempenadeira lisa, deixando uma camada mínima; 
aguardar um intervalo de 24 horas para proceder o lixamento 
para retirada do excesso.  
 
Para maior detalhamento de sistemas de aplicação, entrar em 
contato com o departamento técnico: 
tecnico@totalrevestimentos.com.br. 
 
Consumo. 
TOTAL ESTUQUE®, Aproximado 1,5kg/m2. 
TOTAL FIX ACR30®, Aproximado 0,5 litros/m2. 
 

Acondicionamento.  
-Saco impermeável com 10kg. 
 
Armazenamento e validade nominal do produto. 
Manter o TOTAL ESTUQUE® em local, coberto, sem 
umidade e ventilado, sobre paletes. 
Devidamente armazenado nas embalagens originais e 
invioladas, a vida útil normal é de 6 meses da data de 
fabricação. 
 

Recomendações.  
A equipe de aplicadores deverá usar óculos de segurança e 
luvas, evitando assim o contato do produto com a pele e 
olhos. 
 
Precauções.  
É essencialmente necessário a utilização de equipamento de 
segurança adequados, quando da aplicação de produto, 
partes do corpo acidentalmente atingidas, requerem lavagem 
imediata; 
Em caso de ingestão, procurar imediatamente atendimento 
médico. 
 
Leia atentamente a ficha de segurança antes de manipular o 
produto a mesma é adquirida através de nosso site 
www.totalrevestimentos.com.br

 

mailto:atendimento@totalrevestimentos.com.br
mailto:tecnico@totalrevestimentos.com.br
http://www.totalrevestimentos.com.br/

	Leia atentamente a ficha de segurança antes de manipular o produto a mesma é adquirida através de nosso site www.totalrevestimentos.com.br

