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rialto velasil 
Velatura siloxânica para interior e exterior 

 

rialto velasil confere um efeito opaco liso e manchado. É um produto monocomponente, constituído por siloxanos 
oligoméricos, , agregados selecionados com proporção granulométrica correta e pigmentos resistentes aos raios 
UV. 
 
PROPRIEDADES 
 

- rialto velasil caracteriza-se e distingue-se 
- pelas seguintes caracteristicas: 
- permite que as superfícies respirem: 

superior a250 g/m² - 24h (Regulamentos ASTM-E96) 
- é hidrorrepelente e resistente aos agentes atmosféricos 
- resistente a álcalis e chuva ácida 
- lavável 
- possui propriedades de aderência notáveis (40 kgf/cm2) 
- resistente aos raios UV (7 na escala azul) 
- pode ser aplicado com trincha 
- não é nocivo 
- não inflamável 
- resistência à abrasão: 10.000 ciclos de Gardner 
- densidade: 1,22 ± 0,02 kg/l 
- pH: 8 ± 0,2 
- viscosidade: 5.000 ± 500 mPas 
- resíduo seco: 55 ± 2% do peso 
- Valor limite da UE para este produto (Cat. A/l): 200 g/l 

Este produto contém no máximo*: 15 g/l COV 
 

APLICAÇÕES 
 

rialto velasil é particularmente indicado para conferir a fachadas 
um efeito decorativo e proteção permanente contra o efeito 
prejudicial da água e da chuva ácida, ao mesmo tempo que 
permite que as superfícies respirem. Este produto oferece um 
acabamento opaco e um efeito ligeiramente nublado. Graças às 
suas características e aparência estética, é ideal para edifícios e 
construções novas onde é necessário que as superfícies sejam 
não só hidrorrepelentes como também respiráveis, com um 
efeito nublado. 

 
Desde que as superfícies onde o produto é aplicado estejam 
sólidas e perfeitamente secas, rialto velasil pode ser aplicado 
como acabamento sobre os seguintes produtos:  
- rialto antiqua 
- rialto epoca ottocento  

 
INSTRUÇÕES  DE APLICAÇÃO 
 

Exterior: 
- Preparar os andaimes de forma a permitir a aplicação contínua 

até interrupções arquitetónicas ou estruturais. 
- Em betão, tijolos novos ou revestimento novo realizado com 

argamassa pobre, bem secos (secagem de pelo menos 28 dias), 
aplicar uma camada de rialto isocal para tornar a superfície 
perfeitamente hidrorrepelente e para prevenir a formação de 
sal. 

- Se a superfície estiver poeirenta ou for demasiado absorvente, 
aplicar uma demão de primário anti-eflorescência rialto durasil 
e deixar secar durante pelo menos 28 horas antes de aplicar a 
camada de revestimento. 

 
 

- Aplicar uma demão de rialto isocal até à saturação em 
revestimento novo feito com argamassa à base de cal, desde que 
tenham passado pelo menos dois meses desde a aplicação do 
revestimento. 

- Remover todo o material solto do revestimento antigo e danificado 
e alisar a superfície com rialto wallcem. Aplicar uma demão de 
rialto isocal até à saturação. 

- Remover qualquer formação de sal de superfícies em tijolo ou 
betão e aplicar uma demão de rialto isocal até à saturação. 

- Depois de pelo menos dois dias, aplicar: 
- uma demão de rialto antiqua e duas demãos de rialto velasil ou  
- uma demão de rialto epoca ottocento e duas demãos de rialto 

velasil.  
- Utilizar uma trincha húmida para aplicar rialto velasil diluído a 35% 

em volume com água. Cruzar as pinceladas ao aplicar o produto. 
- Misturar o produto de forma homogénea ao diluir. 
- Não aplicar o produto em caso de chuva ou se as temperaturas 

estiverem inferior a7 °C ou superior a 30 °C euma humidade 
relativa do ar superior a 75%. Nunca aplicar o produto em 
superfícies congeladas ou sobreaquecidas ou em caso de vento. 

 
Interiores: 
- Aplicar uma demão de rialto wallcem. 
- Terminar a superfície com duas demãos de rialto velasil. 
- Utilizar uma trincha húmida para aplicar rialto velasil diluído a 35% 

em volume com água Cruzar as pinceladas ao aplicar o produto. 
- Misturar o produto de forma homogénea ao diluir. 
- Limpar as trinchas e todas as outras ferramentas com água 

imediatamente após o uso. 
- Armazenar o produto no seu recipiente num local seco a uma 

temperatura de pelo menos 5 °C. 
 
- Tempo secagem: repintura 12 horas. 

- Eliminar o produto com cuidado. 
- Eliminar os resíduos através dos serviços autorizados de eliminação 

de resíduos. 
 
RENDIMENTO 
 

O rendimento médio de rialto velasil é de 15 m²/l a suas demãos, 
calculado em revestimento acabado, e varia de acordo com a 
porosidade do suporte a tratar. 

 
GAMA DE CORES 
 

rialto velasil está disponível em 7 cores, além da base transparente 
(base 400). 
rialto velasil base 400 (base transparente) pode ser tingido com rialto 
inorganic tinting pastes com uma quantidade máxima sugerida de 3% 
do peso. 
É aconselhável trabalhar utilizando o mesmo lote de produção.  
 
 
 
 



 

rialto 
via caduti sul lavoro 7, Z.I. noghere 34015 muggia, trieste, italia 
tel. +39 040 9897300 
rialto@rialto-colors.com www.rialto-colors.com 
  

rialto is a brand of: COVEMA Vernici S.p.A. 
strada della barra 5, 10040 druento, torino 
www.covemavernici.com   

 

As informações presentes nesta ficha são o produto da nossa experiência e análises laboratoriais. O aplicador deverá realizar as avaliações necessárias para assegurar a compatibilidade do produto com a utilização pretendida. 

 
 

OBSERVAÇÕES 
 

- As estruturas de apoio (andaimes, bailéus, etc.) devem ser 
instaladas de modo a se poder aplicar, de forma contínua, 
panos inteiros, interrompendo em zonas de barreira 
arquitectónica (cornijas, janelas, varandas, frisos, etc.). 

- Em situações de temperatura ou absorção elevada do suporte, 
dever-se-á humedecer previamente a superfície, antes da 
aplicação do produto. 

- A cor final obtida com Rialto Velasil depende dos seguintes 
factores: cor do suporte, percentagem de diluição, absorção do 
substrato e número de demãos. 

- Numa determinada obra, deve utilizar-se sempre o mesmo lote 
de produto. 

- Não é recomendada a aplicação do incolor (Base 400).  

REFERÊNCIAS 

 
Para mais informações relativas ao produto mencionado no texto, 
consultar as seguintes fichas técnicas: 
 
rialto antiqua 
rialto epoca ottocento 
rialto durasil 
rialto isocal 
rialto primer 
rialto wallcem bianco 
 

 
 
*O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. 
Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a 
atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 
2004/42/CE determina. 
 
Para ajuda ou para mais informações sobre os produtos da linha rialto contactar o seu representante local. 
Foram tomados todos os cuidados para garantir que as informações fornecidas nesta ficha técnica são precisas. rialto não garante os 
resultados, uma vez que não tem controlo sobre as condições em que os seus produtos são aplicados 
 
 

Distribuído em Portugal e Espanha por: 
CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. 
Av de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia – Portugal T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com 
 
CIN Valentine, S.A.U. 
P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac – España T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com 
 


