
Propriepades e vantagens Áreas de aplicaçâo 

Preparaçâo do suporte e Aplicaçâo 

FICHA TÉCNICA 

 
 

Massa de acabamento Extra Fina 
 
 

Acabamento muito fino e branco 
Tempo de travalho extenso: 24 Horas 
Fácil de aplicar alisar e lixar. 

 
 
 

 
 

Pó branco muito fino. Proporciona una 
superfície perfeitamente lisa de ótima 
qualidade para cualquier tipo de tinta ou 
revestimento decorativo.  
Tempo de trabalho muito longo, 24 
horas. 
Excelente dureza e coesâo. Aderência 
extraordinária. 
Fácil de aplicar, alisar e lixar.  
Fungicida 

 Suportes interiores absorventes: estuque, 
massa corrida, rebocos de gesso, placas 
de gesso cartonado, cimento, 
betâo/concreto, placas de cimento, pinturas 
antigas mates/foscas, etc 
 Preparçâo final para pintura em 

grandes paredes interiors, conseguindo 
um acabamento extra fino. 

 

 
 
1. Suporte 
El suporte a tratar deve estar sâo, limpo, 
seco e consistente. Remova o pó, graxa e 
cera. Imprimar os suportes muito 
absorventes. Isolar e proteger as partes 
metálicas. Nâo aplicar sobre superficies 
submetidas à humidade permanente. 
2. Aplicaçâo 
Colocar 2 kg do produto na 1 L água e 
amassar até conseguir uma pasta suave e  

  
consistente.  A massa pode ser usada 
durante 24 horas à 20ºC. 
3. Ferramentas 
Talocha ou spatula. Limpar com água 
imediatamente depois de usar.  
4. Conservaçâo 
Bem fechado e protegido das geadas, 
mínimo 12 meses. 



Dados Técnicos 

 
AGUAPLAST SUPER FINE 
 

 
 
 
 
Produto 
 

 Applicaçâo 

Packaging Saco 5 Kg 
Saco 15 Kg  

Temperatura 
Consumo 
Mistura 
Tempo de trabalho 
Tempo secagem 
(23ºC – 65% umidade) 

Repintável 
Máxima camada 
Cleaning tools 

De 5 a 30ºC 
± 1,1 Kg pó x m² x mm camada 
0,5 L de água - 1 Kg pó 
24 horas 
30 minutos para camada 0,2 mm  
24 hours for 2 mm coat 
Após secagem completa 
2 mm 
Com água imediatamente depois de 
usar 

Forma 
Cor 
Odor 

Pó fino 
Branco.  
Lavanda 

Storage Bem fechado e protegido da unidade 
e das geadas 

Technical characteristics  
Classificaçâo 
 
Ligante 
Densitdade 
Granulometria 
Aderência 

AFNOR NFT 36 005 Famille III Classe 
2: Waterborne interior paint filler 
Hidráulicos e polímeros em fase aquosa 

aprox. 0,70 gr/cm3 
< 100µ (muito fino) 
Acordo a Norma AFNOR 30 608 

Eliminaçâo 
 
Consultar as observações e advertências sobre as 
medidas de proteção e eliminação na ficha de dados 
de segurança. 
 

 
 

                                                                     
 
Observações gerais: Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam 

observações gerais, produto da nossa experiência e ensaios efetuados e não levam em consideração o caso de 
aplicações particulares. Não é possível atender reclamações com base nestas indicações. No caso de necessidade, 
agradecemos que se dirija aos nossos Serviços de aconselhamento técnico. 

  

 

Ref.70501-002: 5 KG 
   Ref. 70501-001: 15 KG  

BEISSIER, S.A. 
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRENTERIA 

Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249 
e-mail: beissier@beissier.es 

 


