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Massa Acrílica pigmentada para nivelamento de superfícies internas
e externas 

Massa niveladora é um nivelador de paredes a base de resina acrílica etirenada e cargas minerais
especiais que possibilitam o nivelamento de vários tipos de substratos  para receber  aplicação de
revestimentos acrílicos dispensando  o  uso do  selador. Pode  ser  aplicada  sobre  blocos,  tijolos
reboco,   grafiatos,   texturas,  paredes   irregulares  e  superfície  onde  necessita-se  nivelar  para 
aplicação de revestimentos acrílicos.

Acabamento ideal para revestimentos acrílicos Ótima aderência ao substrato
Pode ser aplicado em demãos subseqüentes Baixa retração após secagem
Preparação do substrato (Norma ABNT 13245)
Superfícies novas (reboco irregular): aplica-se diretamente no reboco.
Superfícies em revestimentos acrílicos:  recomenda-se a  preparação do  substrato,  remoção  de
partes soltas, lavagem com solução de hipoclorito de sódio e lavagem com alta pressão.
Superfícies danificadas: caso existir buracos e irregularidades  com  profundidade maior que 1 cm 
providenciar o reparao com argamassa para aplicação da massa niveladora posteriormente

Diluição
Massa Niveladora já vem pronto para aplicação.
Instruções de aplicação
Com auxilio  de  desempenadeira  de  aço  ou espátula,   estende-se  a   Massa Niveladora Acrílica  
uniformemente sobre o substrato obtendo-se a camada o  mais uniforme  possível  observando-se
os ponto de maiores desníveis e irregularidades corrigindo estas imperfeições com o nivelamento.

Secagem
ao toque: 1 hora        total: 100 horas

Embalagens
Barricas 25Kg, Baldes de 23Kg, Latas de 24Kg, Galões de 6Kg
Validade: barricas 1 ano, baldes plásticos e latas metálicas 2 anos.

Rendimentos
Entre 1,0 a 2,5 Kg/m2 /demão  (podem ser necessárias várias demãos para atingir o nivelamento)
Obs: recomenda-se a aplicação no substrato a ser nivelado para determinação do consumo.

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


