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Massa Acrílica para nivelamento de superfícies internas e externas

Massa acrílica é um nivelador  de paredes a  base de resina  acrílica etirenada e  cargas minerais
especiais que proporcinam grande poder de enchimento com resistência para  receber aplicação
em tintas e latex acrílicos imobiliários.

Ótima aderência ao substrato Antimofo
Pode ser aplicado em demãos subseqüentes
Acabamento ideal para pinturas
Baixa retração após secagem
Preparação do substrato (Norma ABNT 13245)
Superfícies novas (reboco): recomenda-se a  preparação do substrato  novo com  a  aplicação  de 
Selador Acrílico Standard.
Superfícies em gesso: recomenda-se a preparação do substrato com aplicação de fundo  selador
para gesso.
Superfícies repintura: remover  préviamente  com  lixa: sujeiras,  gorduras,  partículas  soltas  e  pó
provenientes de pinturas  antigas em  caso de  paredes  danificadas  utiliza  Primer Preparador  de
Paredes conforme especificação do produto.

Diluição
Massa Acrílica já vem pronto para aplicação.

Instruções de aplicação
Com auxilio  de  desempenadeira de  aço,  estende-se  a  Massa Acrílica  uniformemente  sobre o
substrato obtendo-se a camada mais uniforme  possível  para facilitar  o acabamento  com  lixa. O 
lixamento ocorre após secagem mínima de 8 horas.

Secagem
ao toque: 1 hora        total: 100 horas

Embalagem
Lata metálica de 18L, 14L, 3,6L, 0,81L, Balde Plástico de 23Kg e Barrica de 25Kg.   
Validade: Latas e Balde: 2 anos    Barricas: 1 ano
Rendimentos
Massa Corrida: 0,82L/m2 ou 1,25Kg/m2 

Precauções
O rendimento e o  desempenho do  produto  dependem  das  condições  ideais  de  preparação  da  superfície/substrato  onde  será
aplicado  e   de  fatores   externos  alheios   ao  controle  da  Mega Tintas,  como  uniformidade  da  superfície,  umidade  relativa  do
ar e  ou superfície,  temperatura  e  condições  climáticas   locais,    além    de     conhecimentos    técnicos   e  práticos do aplicador
do  aplicador usuários e outros. Em  função destes  fatores, o  rendimentos  e  performance  podem  apresentar  variações.

Descrição

Propriedades

Mega Industria e Comércio de Tintas Ltda.

Responsável: Depto. Garantia da Qualidade


