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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Fundo preparador de paredes; 

 Selador; 

 Tinta látex PVA ou acrílica; 

 Massa corrida PVA ou acrílica. 

 EPI; 

 Lixas; 

 Desempenadeira lisa de aço e espátula; 

 Rolo de lã e pincéis. 
Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 Os revestimentos internos de paredes e tetos devem estar concluídos com uma antecedência mínima de 30 dias. Os 
revestimentos de pisos também devem estar concluídos, com exceção de carpetes têxteis ou de madeira;  

 Todos os batentes, as portas e os caixilhos devem estar instalados, acabados e protegidos. 

 Preparar a base removendo manchas de óleo, graxa ou qualquer agente de contaminação e 
eliminar todas as partes soltas ou mal aderidas; 

 Corrigir imperfeições profundas do substrato com o mesmo tipo de argamassa utilizado na 
execução do revestimento. Imperfeições menores em pontos localizados podem ser corrigidas com 
massa corrida, aplicada em camadas finas com desempenadeira de aço e espátula. Após a 
aplicação da massa, deve-se aguardar um período de cura de pelo menos quatro horas para dar 
continuidade ao serviço; 

 Raspar e lixar a base, eliminando o pó, incrustações e sujeiras; 

 Fazer o isolamento aplicando o selador ou fundo preparador de paredes diretamente sobre a 
superfície;  

 Corrigir as irregularidades, aplicando uma demão de massa corrida, fazendo o lixamento, e 
retirando o pó; 

 Preparar a tinta conforme orientações do fabricante; 

 Aplicar 1ª demãos de tinta, com rolo de maneira uniforme. Em seguida verificar e corrigir as 
imperfeições e ondulações na parede; 

 Após secar a 1ª demão, aplicar a 2ª demão de tinta para obter a cobertura necessária; 

 Efetuar os retoques nos cantos e molduras de portas e janela com pincéis; 

 Fazer uma revisão para que não fique falhas. 
 

Pintor 

 Evitar atritos, riscos e realizações de limpeza localizada num prazo de aproximadamente 07 dias. 
Mestre/ 

Encarregado 
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