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Massa Multiusos pronta a usar

All-4-in
0040067 0040068

DESCRIÇÃO
UTILIZAÇÃO

PROPRIEDADES

COR(ES)
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

PREPARAÇÃO
DO SUBSTRATO
APLICAÇÃO

PRODUTOS PARA
ACABAMENTO
FORMATO(S)
PERÍODO ACONSELHADO
DE ARMAZENAGEM
OUTRAS INFORMAÇÕES
ESQUEMA(S) DE PINTURA
PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO
PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA
GARANTIAS

Os suportes devem estar limpos e secos . Eliminar o pó e as manchas de gordura ou cera .
Eliminar as zonas e tintas mal aderidas . Isolar as superfícies muito absorventes . Não aplicar
sobre superfÏcies submetidas a umidade constante .
Massa pronta a usar.
Ferramentas : Aplicável com espátula/talocha, rolo, máquinas tipo bazooka e equipamentos
airless (caudal mínimo 5 l/m , bicos de 5,31).
Tempo de trabalho : Sem limite.
Tempo de secagem: 24 horas x mm (23ºC - 65ºC humidade)
Repintura : Depois de seco
Lavagem da ferramenta : Lavar com água imediatamente após uso
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RENDIMENTO

Massa multiusos pronta a utilizar que proporciona um acabamento fino e pouco absorvente .
Pode ser aplicado sobre gesso, placas de gesso, estuque, betão, cimento, pinturas antigas,
etc, em camadas até 6 mm para nivelamento de substratos irregulares Proporciona uma base
sólida para aplicar todos os tipos de tintas ou revestimentos decorativos . Enchimento e
acabamento de juntas, e barramento geral da placa de gesso cartonado . Pode ser aplicado
diretamente sobre uma superfície pintada.
Acabamento fino
Aplicável sobre todos os tipos de tintas ou revestimentos decorativos
Fácil de aplicar, estender e lixar
Excelente adesão
Pode ser aplicado em camadas até 6 mm sem fissuração
Permite o acabamento das placas de gesso de qualquer nível de qualidade (Q1-Q2-Q3-Q4)*.
Branco
Densidade : Approx. 1,75 g/cm3
Granulometria : < 100u: Fina
pH: 8 ± 1
Reacçâo ao fogo : A2, s1 d0
EN 13963 : 3ª. Pasta de secado de uso misto para juntas de placas de gesso laminado

15 Kg e 25Kg
Bem fechado e protegido das geadas, mínimo 36 meses.
O produto não deve ser aplicado a temperaturas inferiores a 5ºC e superiores a 35ºC.

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas
sem garantia, uma vez que as condiçpões de aplicação estão fora do nosso controlo .
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