Objeto: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA 2 ° ETAPA DA PRAÇA SÃO PEDRO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
INFORMAÇÕES GERAIS
Será Executada a Reforma e Revitalização da praça São Pedro no município
de Ananás – TO
Segue abaixo a descrição dos serviços e especificações técnicas:

SERVIÇOS PRELIMINARES
Será colocada na parte frontal do empreendimento, em posição visível aos
cidadãos que passam pela rua, uma placa contendo todas as informações sobre a
obra tais como, o valor dos recursos a serem utilizados e a origem destes.
Terão dimensões de 1,20m x 2,40 m, em chapa de aço galvanizado nº18, com
estrutura em madeira serrada, suspensa em duas peças de madeira serrada (0,07 x
0,07m) com altura de 2,00m. A pintura será em tinta esmalte sintético.

CANTEIRO ELEVADO
Será executado canteiros elevados conforme projeto, com muretas de alvenaria e
chapiscada e rebocada, para assim receber uma pintura.
FONTE
Será uma fonte decorativa conforme projeto.

PALCO

Será uma Palco conforme projeto, esse palco será executado de concreto
armado.

Pintura

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA
DEMÃO. AF_06/2014
•
Selador acrílico paredes internas/externas – resina à base de dispersão aquosa
de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as
superfícies como alvenaria, reboco, concreto e gesso.
•
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabão ou mofo antes de qualquer aplicação;
•
Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;
•
Aplicar uma demão de fundo selador com rolo de lã.

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
•
Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora
monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em
conformidade à NBR 15348:2006;
•
Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha).
•
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;
•
Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante;
•
Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado;
•
Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa;
•
Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.
•
Massa de parede para efeito texturizado liso (grãos finos) de base acrílica,
diluível em água. Aplicação sobre reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto
aparente, massa corrida ou acrílica e repintura sobre látex PVA ou acrílico.

•
A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor
antes de qualquer aplicação;
•
A tinta deve ser diluída em água potável de acordo com recomendações do
fabricante;
•
Aplicar uma demão com rolo, conforme orientação do fabricante.
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