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Sistema Suvinil Piso Cimento Queimado.

Componentes do Sistema:

Veja os principais segmentos 
de aplicação de Suvinil Piso 

Cimento Queimado:

Campos de 
aplicação

Quais são os benefícios de 
Suvinil Piso Cimento Queimado? 

Interior/Exterior

Suvinil Piso Cimento Queimado é uma argamassa para revestimento de pisos em áreas internas e externas que 
proporciona acabamento do tipo “cimento queimado” tradicional.

O lançamento é composto por dois produtos: Suvinil Piso Cimento Queimado + Suvinil Resina Piso e para realizar a 
aplicação do Suvinil Piso Cimento Queimado é necessário utilizar o cimento da marca e tipo que você preferir. Apenas 
tenha o cuidado de utilizar a mesma marca e tipo de cimento do início ao fim da aplicação.

O Suvinil Piso Cimento Queimado é um gel à base d’água, de fácil aplicação e alta resistência! Após misturar com o 
cimento, o produto deve ser aplicado em duas demãos com espessura final de 2mm no total com intervalo de 6 horas.

Após 24h da aplicação do Suvinil Piso Cimento Queimado, deve-se utilizar o Suvinil Resina Piso: um acabamento à 
base d’água, bicomponente, de fácil aplicação e baixo odor. O Suvinil Resina Piso deve ser misturado ao Catalisador Piso 
na proporção 5:1 em volume, ou seja, 5 partes de resina para 1 parte de Catalisador.

 » Suvinil Piso Cimento Queimado – 4,7 kg

 » Suvinil Piso Cimento Queimado – 15 kg

 » Suvinil Resina Piso – 500 ml e 1500 ml (avulso)

 » Suvinil Resina Catalisador - 100 ml e 300 ml (avulso)

 » Suvinil Kit Resina Piso – 600 ml (Composto por 1 Suvinil Resina Piso 500ml + 1 Suvinil Catalisador Piso 100 ml)

 » Suvinil Kit Resina Piso – 1800 ml (Composto por 1 Suvinil Resina Piso 1500 ml + 1 Suvinil Catalisador Piso 300 ml)

 » Cimento (A quantidade de Suvinil Piso Cimento Queimado determina a quantidade de cimento que deve ser utilizada. 

Exemplo: Para 1 kg de Suvinil Piso Cimento Queimado, você deve utilizar 1 kg de cimento da sua preferência).

 » Lojas;

 » Escritórios;

 » Áreas internas residenciais;

 » Áreas externas residenciais;

 » Garagens residenciais.

 » Contrapiso;

 » Massa desempenada;

 » Granito, Mármore, demais 

tipos de Pedras Naturais, Tijolos, 

Cerâmicas esmaltadas, Porcelanato, 

Cerâmicas Cruas, Ardósia, Fulget;

 » Concreto Polido, Granilite;

 » Pinturas Acrílicas e Epóxicas.

 » Sistema base água;

 » Alta Resistência;

 » Baixo Odor;

 » Fácil de misturar e aplicar;

 » Facilidade de Limpeza;

 » Sem emendas;

 » Pode molhar;

 » Aplicação em área interna e externa.
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Propriedades Mecânicas

Consumo

Confira algumas dicas sobre a aplicação 
do Suvinil Piso Cimento Queimado! 

Propriedades Valor

Sistema Suvinil Piso Cimento Queimado + Suvinil Resina Piso + Suvinil Catalisador Piso.

Sistema Suvinil Piso Queimado

Resistência à tração na flexão
Classificação NBR 13.281/08

Resistência à compressão
Classificação NBR 13.281/05

Resistência à aderência à tração 28 dias
Classificação NBR 13.281/05

(NBR 13818/17)

Piso Cimento Queimado 4,7 kg + Cimento 
4,7 kg + Água*

Piso Cimento Queimado 15 kg + Cimento 
15 kg + Água*

Resina Piso 500 ml + Catalisador 100 ml 
(disponível em KIT)

Resina Piso 1500 ml + Catalisador 300 ml 
(disponível em KIT)

*Água – verificar a quantidade de água recomendada para mistura 
conforme preparo do material.

> 3,5 MPa

> 8,0 MPa

 
≥ 0,3 MPa

Classe 4 
(PEI 4)

4,7 m2 considerando 
2 demãos.

15 m2 considerando 2 
demãos.

4,7 m2 considerando 
2 demãos.

15 m2 considerando 
2 demãos.

Se você for aplicar o produto sobre contrapiso ou emboço úmido, aguarde a base secar totalmente e respeite o mínimo 
de 24 horas para iniciar a aplicação.

  Atenção: Não aplique Suvinil Piso Cimento Queimado sobre bases que não estejam firmes, tenham partes ocas,      
  apresentem fissuras, trincas ou descolamentos.
 

Suvinil Piso Cimento Queimado não regulariza ondulações e imperfeições, as bases de aplicação devem estar niveladas, 
limpas, sem óleo, cera, graxa e livre de umidade.

Não aplique Suvinil Piso Cimento Queimado se estiver chovendo, ventando muito, com a temperatura abaixo de 10ºC ou 
umidade acima de 90%. 

Não aplique o revestimento diretamente em pisos de madeira, PVC, Paviflex e Taco. Para a aplicação, os mesmos devem 
ser retirados (verificar tabela substrato).



5REV_00 11.09.2020

Para aplicação em áreas com ralos são necessários 2 passos: Antes da aplicação de Suvinil Piso Cimento Queimado 
deve ser feita a impermeabilização de uma área de 10cm para dentro e 10cm para fora do ralo. Depois da Aplicação do 
sistema, Passo 1 e Passo 2, deve ser feita a calafetação da junção entre a parte externa do ralo e o Suvinil Piso Cimento 
Queimado. Este processo evitará a infiltração de água entre o Suvinil Piso Cimento Queimado e o Suvinil Resina Piso.

Caso seja detectada qualquer umidade, a mesma deve ser tratada para aplicação, pois o Suvinil Piso Cimento Queimado 
não tem bloqueio para umidade ascendente. É muito importante esse diagnóstico antes do início da aplicação para 
evitar patologias.

Em casos de umidade ascendente, toda a camada do revestimento contaminado precisa ser removida. Se a umidade 
estiver na vertical, também é preciso remover até chegar no bloco da alvenaria. Assim, você garante a retirada de 50 cm 
até onde possuir umidade.
 
Para aplicação da correção da patologia, a superfície deve ser limpa com pano macio e uma mistura de água e cloro que 
remova qualquer vestígio de fungo.
 
Recomenda-se a impermeabilização com argamassa polimérica semi-flexível, com aplicação em demãos cruzadas 
em um consumo de 3 kg/m2 (4 a 5 demãos cruzadas), se for chapiscar é necessário adicionar aditivo para reduzir a 
permeabilidade.
 
Lembrando que umidade ascendente se dá por capilaridade e pode ser causada por falhas de estrutura, quando 
as fundações são mais estreitas que a alvenaria. É importante tratar o problema na raiz, para criar um bloqueio na 
permeabilidade. Pois, mesmo impermeabilizado o reboco, pode-se conter umidade já que a água pode permear a 
estrutura porosa. 
 
Na junção de duas bases diferentes, por exemplo, finalização do efeito e soleira, recomendamos um perfil ou vedação 
por silicone entre elas para evitar que a água penetre entre as mesmas.

Caso Suvinil Piso Cimento Queimado seja aplicado em substratos com rejunte sem prévio nivelamento, o acabamento 
final será prejudicado “revelando’” o substrato pela diferença de absorção e nivelamento.

Óculos de Segurança;
Luva de borracha;
Máscara contra pó;
Joelheira almofadada; 
Roupas confortáveis (para facilitar os movimentos durante a aplicação).

As ferramentas podem variar de acordo com a superfície onde o produto será aplicado. 
Para mais detalhes verifique a seção “Preparação do Substrato”:

Peneira para cimento;
Sacola de Medida ou Balança para pesagem dos produtos;
Recipientes Vazios > 20Lts (homogeneização);
Lixadeira ou Esmerilhadeira elétrica; 
Kit para lixa diamantada; 
Espátula de Aço;
Furadeira 650W + Haste para Mistura;
Extensão Elétrica (de acordo com m2), 
Cabo Extensor; 
Desempenadeira Lisa de Aço Flexível;
Garfo + Rolo de Lã (Anti-gota); 
Trincha;
Caçamba ou Bandeja para Pintura;
Pano;
Fita Crepe; 
Vassoura. 

Confira os equipamentos e ferramentas necessários 
para aplicação de Suvinil Piso Cimento Queimado! 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s):

Ferramentas
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Preparo do substrato: 

Onde você vai aplicar? O que você deve fazer?

Lixe o substrato se houver muitas rebarbas ou utilize uma 
espátula para tirar ressaltos/rebarbas do piso. Elimine o pó ou 
resíduos e aplique 2 demãos de Suvinil Fundo Preparador. A 
partir desse momento, siga com a aplicação do Sistema Suvinil 
Piso Cimento Queimado.

Lixe até a remoção total do brilho. Elimine o pó e siga com a 
aplicação do sistema.

Lixe (preferencialmente com disco diamantado) até a remoção 
do brilho, elimine o pó e aplique de 1 a 2 demãos de Massa 
ou Argamassa ACIII. Se a Argamassa ACIII estiver bem nivelada, 
não será necessário lixar, apenas utilize uma espátula para 
tirar ressaltos/rebarbas do piso. Em seguida, elimine o pó ou 
resíduos e aplique 1 ou 2 demãos de Suvinil Fundo Preparador. 
A partir desse momento,  siga com a aplicação do Sistema 
Suvinil Piso Cimento Queimado.

Lixe até a remoção total do brilho, elimine o pó e siga com a 
aplicação do sistema.

Não aplique o revestimento direto nos pisos destacados. Os 
mesmos devem ser retirados antes da aplicação. A cola que 
estiver solta deve ser removida. Aplique de 1 a 2 demãos de 
Massa ACIII.  Se a Argamassa ACIII estiver bem nivelada, não 
será necessário lixar, apenas utilize uma espátula para tirar 
ressaltos/rebarbas do piso. Em seguida, elimine o pó ou 
resíduos e aplique 1 ou 2 demãos de Suvinil Fundo Preparador. 
A partir desse momento,  siga com a aplicação do Sistema 
Suvinil Piso Cimento Queimado.

Contrapiso
ou
Argamassa Desempenada

Pisos Pintados em Bom Estado

Pedras Naturais, Tijolos, Cerâmicas 
esmaltadas, Porcelanato, Cerâmicas Cruas, 
Azulejo, Ardósia ou Fulget. 

Concreto Polido ou Granilite

Piso de Madeira, PVC, Paviflex ou Taco.
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Preparo da superfície:

Suvinil Piso Cimento Queimado

Preparo e Aplicação do Sistema (para embalagem de 4,7 kg):

O piso deve estar, uniforme, nivelado, limpo, livre de pó e bem seco para que ocorra uma perfeita aderência do produto.
A superfície também deve estar íntegra, caso contrário as imperfeições e fissuras poderão ser refletidas no produto.

Utilize o saco medidor.

Peneire o cimento para reter os grumos. A proporção de cimento a ser utilizada é de 1kg para cada 1kg do Piso Cimento 
Queimado.

Para a primeira demão, adicione gradualmente ao Suvinil Piso Cimento Queimado o Cimento Portland e ao mesmo 
tempo a água, finalizando primeiramente a adição do Cimento. Posteriormente, vá adicionando  água restante para 
ajustar a consistência da mistura (máximo 1 litro de água para 4,7Kg de Piso Cimento Queimado + 4,7kg de Cimento), até 
atingir a consistência desejada, que é parecida com a da Suvinil Massa Corrida.

Homogenize a mistura com furadeira (igual ou maior que 650W) e mexedor de haste de metal acoplado até dissolver 
todos os grumos. 
Aguarde alguns minutos (aproximadamente 5 min) antes de começar a aplicação para eliminar possíveis bolhas de ar. 
Depois de misturado, o produto deve ser utilizado de uma só vez. Então, prepare apenas a quantidade que for usar, 
respeitando a proporção. 

Aplique a primeira demão utilizando a desempenadeira.

Espalhe a massa com movimentos semicirculares, sempre para o mesmo sentido, formando uma camada uniforme. É 
importante controlar a espessura da aplicação para evitar bolhas no acabamento. 

   ATENÇÃO: evite paradas durante a aplicação para não criar emendas.

A secagem entre as demãos é de até 6 horas. Após esse período, utilize uma espátula para retirar as marcas da 
ferramenta, rebarbas ou possíveis emendas. Lixe com lixa d’água 360 ou 400 e remova todo o pó novamente.

Para aplicação da segunda demão, faça a mistura do gel + cimento (4,7kg de Suvinil Piso Cimento Queimado + 4,7kg de 
cimento). Essa massa deve ficar um pouco mais fluida do que a primeira demão, sendo assim, adicione de 0,8 L a 1,4 L de 
água. Sendo 1,4 L o limite máximo. 

Repita os movimentos semicirculares com espessura menor e aguarde o tempo de secagem. 

Lixe manualmente de novo, limpe o piso com vassoura e pano úmido. 

Aplique a Resina Piso como acabamento após 24h da aplicação do Suvinil Piso Cimento Queimado. 

É importante respeitar o tempo de cura, pois, a não secagem total do Suvinil Piso Cimento Queimado causará manchas 
no acabamento. 

Atenção: Durante a secagem, caso a aplicação do Suvinil Piso Cimento Queimado molhe, provavelmente apresentará 
manchas que não são características do produto. 

Na primeira demão recomendamos de 0,6L a 1,0L.
Na segunda demão recomendamos de 0,8L a 1,4L.
Não adicione nenhum componente além da água.
Não ultrapasse a quantidade máxima informada.
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Resina Piso + Catalisador Piso
Para 4,7 kg de Suvinil Piso Cimento Queimado + 4,7 kg de Cimento, utilizar o KIT Resina Piso 500 ml e Catalisador Piso 100 
ml. 
Para aplicar o Sistema (Resina + Catalisador), lixe o piso levemente com lixa 360/400. 

Limpe logo após para que seu piso fique sem resíduos, a limpeza é importante para garantir a aderência da Resina Piso + 
Catalisador Piso. Não aplique em base úmida, pois a Resina Piso + Catalisador Piso não bloqueia umidade ascendente.

A resina e o catalisador vêm em quantidades exatas para mistura. 

Depois de colocar o Catalisador Piso na Resina Piso, homogenize os volumes agitando bem forte a embalagem ou com o 
auxílio de uma espátula. 

Espere 5-10 minutos para aplicar. Após a mistura, utilize o produto em no máximo 2h numa temperatura média de 25ºC. 

Aplique uniformemente com rolo de lã de pêlo baixo, umedecendo levemente o rolo. Durante a aplicação espalhe bem 
o produto, dessa forma você evita manchas indesejadas no efeito devido ao excesso de produto. 

A aplicação da Resina Piso escurece o tom inicial do substrato.

A aplicação é realizada em 2 demãos com intervalo de 4h entre elas. 
Uma vez finalizada a segunda demão da Resina Piso + Catalisador Piso, proteja a área aplicada contra o contato com a 
água por pelo menos 72h.

NÃO SE ESQUEÇA: 

Olhe o tempo lá fora! O produto deve ser aplicado apenas se a temperatura estiver entre 12Cº e 30Cº, desde que não 
esteja fazendo muito sol, chovendo ou ventando demais. 

Para limpar as ferramentas use água e detergente.

O tráfego de pessoas é liberado com 72h após o final da aplicação e o tráfego pesado é preciso aguardar 7 dias.

Suvinil Resina Piso 500ml + Suvinil Catalisador 100ml
Não alterar a proporção indicada.
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Preparo e Aplicação do Sistema (para embalagem de 15 kg):

Suvinil Piso Cimento Queimado
Utilize o saco medidor.

Peneire o cimento para reter os grumos. A proporção de cimento a ser utilizada é de 1kg para cada 1kg do Suvinil Piso 
Cimento Queimado.

Para a primeira demão, adicione gradualmente ao Suvinil Piso Cimento Queimado o Cimento Portland e ao mesmo 
tempo a água, finalizando primeiramente a adição do Cimento. Posteriormente, vá adicionando  água restante para 
ajustar a consistência da mistura (máximo 4 litros de água para 15Kg de Piso Cimento Queimado + 15kg de Cimento), 
até atingir a consistência desejada, que é parecida com a da Suvinil Massa Corrida.

Homogenize a mistura com furadeira (igual ou maior que 650W) e mexedor de haste de metal acoplado até dissolver 
todos os grumos. 

Aguarde alguns minutos (aproximadamente 5 min) antes de começar a aplicação para eliminar possíveis bolhas de ar. 

Depois de misturado, o produto deve ser utilizado de uma só vez. Prepare apenas a quantidade que for usar, 
respeitando a proporção. 

Aplique a primeira demão utilizando a desempenadeira.

Espalhe a massa com movimentos semicirculares sempre para o mesmo sentido formando uma
camada uniforme.
 

   ATENÇÃO: evite paradas durante a aplicação para não criar emendas.

A secagem entre as demãos é de até 6h. Após esse período, utilize uma espátula para retirar as marcas da ferramenta, 
rebarbas ou possíveis emenda. Lixe com lixa d’água 360 ou 400 e remova todo o pó novamente.

Para aplicação da segunda demão, faça a mistura do gel + cimento (4,7kg de Suvinil Piso Cimento Queimado + 4,7kg de 
cimento). Essa massa deve ficar um pouco mais fluida do que a primeira demão, sendo assim, adicione de 3,6 L – 4,5 L 
de água, sendo 4,5 L o limite máximo.
Repita os movimentos semicirculares com espessura menor e aguarde o tempo de secagem. 

Lixe manualmente de novo, limpe o piso com vassoura e pano úmido. 

Aplique a Resina Piso como acabamento após 24h da aplicação do Suvinil Piso Cimento Queimado. 

É importante respeitar o tempo de cura, pois, a não secagem total do Suvinil Piso Cimento Queimado causará manchas 
no acabamento. 

Atenção: Durante a secagem, caso a aplicação do Suvinil Piso Cimento Queimado molhe, provavelmente apresentará 
manchas que não são características do produto.

Na primeira demão recomendamos de 3,2L a 4,0L.
Na segunda demão recomendamos de 3,6L a 4,5L.
Não adicione nenhum componente além da água.
Não ultrapasse a quantidade máxima informada.
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Resina Piso + Catalisador Piso
Para 15 kg de Piso Cimento Queimado + 15 kg de Cimento utilizar o KIT Resina Piso 1500ml e Catalisador Piso 300ml. 
Para aplicar o Sistema (Resina + Catalisador), lixe o piso levemente com lixa 360/400. 

Limpe logo após o lixamento para que seu piso fique sem resíduos. A limpeza é importante para garantir a aderência da 
Resina Piso + Catalisador Piso, não aplique em base úmida, pois a Resina Piso + Catalisador Piso não bloqueia umidade 
ascendente.

A resina e o catalisador vêm em quantidades exatas para a mistura. 

Depois de colocar o Catalisador Piso na Resina Piso, homogenize os volumes agitando a embalagem com força ou com o 
auxílio de uma espátula. 

Espere 5-10 minutos para aplicar. Após a mistura, utilize o produto em no máximo 2h numa temperatura média de 25ºC. 

Aplique uniformemente com rolo de lã de pelo baixo, umedecendo levemente o rolo. Durante a aplicação espalhe bem 
o produto, dessa forma você evita manchas indesejadas no efeito devido ao excesso de produto. 

A aplicação da Resina Piso escurece o tom inicial do substrato.

A aplicação é realizada em 2 demãos com intervalo de 4h entre elas. 
Uma vez finalizada a segunda demão da Resina Piso + Catalisador Piso, proteja a área aplicada contra o contato com a 
água por pelo menos 72h.

NÃO SE ESQUEÇA: 

Olhe o tempo lá fora! O produto deve ser aplicado apenas se a temperatura estiver entre 12Cº e 30Cº, desde que não 
esteja fazendo muito sol, chovendo ou ventando demais. 

Para limpar as ferramentas use água e detergente.

O tráfego de pessoas é liberado com 72h de aplicação e o tráfego pesado é preciso aguardar 7 dias.

Suvinil Resina Piso 1500ml + Suvinil Catalisador 300ml
Não alterar a proporção indicada.

Manutenção Validade

Com o passar do tempo, a resina 
pode apresentar um desgaste natural 
dependendo do nível de exposição ao 
tráfego. Sendo assim, a manutenção deve 
ser feita com a aplicação de duas demãos 
da Suvinil Resina Piso.

O tempo de validade se dá a partir da data de 
fabricação desde que respeitadas as condições 
de armazenamento. 

Suvinil Piso Cimento Queimado = 2 anos.
Suvinil Resina Piso = 2 anos.
Suvinil Catalisador = 2 anos.
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Segurança e 
precauções

Emergências 
médicas (24h): 

Ficou com 
alguma dúvida? 

Atendimento ao 
Consumidor

Consulte a Ficha de segurança (FISPQ) de cada um dos produtos.

Em qualquer caso, é recomendável aplicar as precauções normais para manuseio de produtos químicos, como: 
usar luvas e óculos de segurança.

Deixe a embalagem fora do alcance das crianças e dos animais. 

Evite respirar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e aerossóis e use sempre luvas, vestuários e proteção 
ocular e facial na hora de pintar. 

Se tiver contato com os olhos, lave com água corrente por 15 minutos.  Caso o produto seja ingerido, não tente 
vomitar. Em todos os casos, procure o médico e leve a embalagem.

A Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos pode ser obtida por meio do site www.suvinil.com.br.

Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): 0800-0148-110.
Emergências em acidentes de transporte (24h): 0800-0192-274.

Fale com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor e guarde sempre a nota fiscal do seu 
produto para facilitar o atendimento. 

Lembre-se: se você guardar as sobras para usar depois, o produto pode sofrer alterações e ter um 
resultado final diferente. 

Sugestão: aproveite para preparar mais alguma superfície ou doe o que restou para alguém.

Chat, acesso pelo endereço eletrônico https://suvinil.custhelp.com/app/chat/chat_launch/fila/vendas_padrao, 
das 8h às 18h, de segunda à sexta-feira.
 
Chat Deficiente Auditivo, acesso pelo endereço eletrônico https://suvinil.custhelp.com/app/chat/chat_launch/fila/
vendas_auditivo, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.
 
Telefone 0800 011 7558, atendimento das 8h às 18h, de segunda à sexta-feira.
 
Site, acesso pelo endereço eletrônico https://www.suvinil.com.br/fale-com-a-gente.
E-mail: ecommerce.suvinil-br@basf.com.


