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Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos 

 

DESCRIÇÃO/CONSIDERAÇÕES 

A MASSA DE NIVELAÇÃO DE PAREDES é recomendada para tapar orifícios ou fissuras nas 
paredes interiores, possuindo ainda uma acção niveladora das mesmas. 

COMPOSIÇÃO/IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 

Esta MASSA DE NIVELAÇÃO é baseada em emulsões aquosas e produtos de enchimento 
apropriados.  

PROPRIEDADES 

  Fácil aplicação 

 Fácil aderência 

 Grande maleabilidade 

 Boa textura para ser trabalhada  

 Boa lixabilidade 

 Macia  

 Resistente 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 

Para além de permitir um óptimo desempenho no enchimento de orifícios e na nivela-
ção e disfarce de pequenas fendas ou fissuras, a MASSA DE NIVELAÇÃO DE PAREDES 
permite ainda a regularização de paredes interiores. 

APLICAÇÃO 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

Deve limpar-se convenientemente os orifícios, assim como escovar as fissuras de modo a 
libertá-las de poeiras ou materiais mal aderidos. 

PROCESSO DE APLICAÇÃO 

Homogeneizar bem o produto antes da aplicação. 

Deve ser aplicada com uma espátula, tal e qual é fornecida, sendo por vezes necessária 
uma pequena diluição com água. 

Para o enchimento de fendas e nivelamento de paredes devem ser aplicadas camadas 
não superiores a 3 mm. 

Para fendas mais profundas, é aconselhável um enchimento por camadas sucessivas de ± 
2 mm, aplicadas após secagem da camada anterior.  

O tempo de secagem varia com a espessura do enchimento, porosidade do suporte e 
humidade ambiental. 

Geralmente a superfície pode ser lixada com lixa fina ao fim de 1 hora, devendo ser eli-
minada a poeira provocada pela lixa. Deixar as paredes de 12 a 24 horas antes de pintar. 
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Nas zonas reparadas com MASSA DE NIVELAÇÃO DE PAREDES, deve ser aplicada uma 
demão de tinta diluída antes das demãos de acabamento, apenas para uniformizar a 
absorção do suporte. 

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

Diluição: Com água se necessário. 

Rendimento: Como orientação podemos indicar 1 kg/m2, mas é variável de acordo com 
a espessura da camada aplicada. 

Limpeza do material: Com água, logo após a aplicação. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Densidade: 1,750 ± 0,10 

Viscosidade: 280 ± 25 Poises (25ºC) 

Cor: Branca amarelada 

Aspecto: Pastoso 

Secagem ao tacto: ± 1 hora 

Secagem em profundidade: 12 a 24 horas, variando com a espessura do enchimento 

Teor em CIT/MIT: <15 ppm 

ARMAZENAGEM 

Manter as embalagens fechadas e ao abrigo do frio e do calor, em condições de tempe-
ratura e humidade amenas. 

Utilizar o produto de preferência até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado 
depois dessa data, desde que se verifique uma fácil homogeneização do produto. 

É fornecido em embalagens de 0,9; 7,5 e 30 Kg. 

PRECAUÇÕES 

A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolino-
na/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações 
da Directiva Comunitária nº. 98/08/EC 

Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilidade em 
contacto com a pele 

Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das 
crianças 
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