FICHA TÉCNICA

GESSO DE
ESTUQUE
Enchimento de buracos em interiores
Fixação de materiais
ÁREAS DE APLICAÇÃO
•
•
•
•

Útil e económico para enchimento de buracos em paredes interiores.
Reparações de placas de gesso cartonado.
Utiliza-se habitualmente na fixação de caixas e materiais eléctricos ou de canalizações.
Ideal para fixar frisos e embutidos.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
•
•
•
•

Acabamento fino.
Cor branco mate.
Muito fácil de aplicar.
2
Resistência à flexotracção superior a 20 kg/cm .

APLICAÇÃO E PREPARAÇÃO DO SUPORTE
Suporte
Aplicar sobre suportes sãos e secos. Eliminar manchas de gordura, ceras, e zonas mal aderidas.
Eliminar o pó e sanear a superfície. Aplicar previamente um primário sobre suportes muito
absorventes ou desagregáveis. Sobre superfícies polidas, lixar para abrir o poro. Isolar e proteger as
partes metálicas com Todo Terreno ou outro primário anti-corrosivo.
Humedecer o suporte antes de aplicar o produto.
Aplicação
Juntar meio litro de água por cada Kg de produto e misturar até obter uma pasta consistente. Não
voltar a misturar depois de iniciado o endurecimento.
Aplicar com colher de pedreiro ou espátula no enchimento de buracos e com talocha nos
barramentos.
Limpar as ferramentas com água imediatamente depois de usar.
PRECAUCÕES
Não aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
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FICHA TÉCNICA
DADOS TÉCNICOS
Composição
Densidade aparente do pó
Aspecto
Cor
Resistência à flexotracção
Temperatura de aplicação
Mistura
Ferramenta
Limpeza das ferramentas
Tempo de trabalho
Tempo de endurecimento
Consumo Teórico

Produto
Sulfato de cal semi-hidratado modificado
0,70 ± 0.05 g/cc
Pó
Muito branca
2
>20 kg/cm
Aplicação
Entre 5º e 35ºC
0,50 l de água por 1 Kg de pó
Colher de pedreiro, talocha lisa ou espátula
Com água, imediatamente depois de usar
Aprox. 8 minutos a 20ºC
Aprox. 20 minutos a 20ºC.
Presa total: depois de 30 dias.
2
1,6 kg/m em camada de 1 mm

FORNECIMENTO

Apresentação
Cartão 1 kg
Cartão 5 kg

Unid. / Caixa
10
4

Palet
63 caixas
28 caixas

ARMAZENAGEM
Conservar bem fechado. Armazenar protegido da humidade e de temperaturas extremas.
SEGURANÇA
Isento de etiquetado de segurança. Consultar a Ficha de Dados de Segurança para mais informação.

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.

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 www.beissier.es
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