Boletim Técnico versão 1 de 11/2017
Massa Niveladora – Código 9499
Descrição: Indicado para nivelar e corrigir imperfeições em superfícies externas
e internas onde pode haver presença de respingos de água em reboco,
fibrocimento e para uniformização de juntas de blocos de concreto. Possui ótimo
poder de enchimento e rendimento, com fácil aplicação e super resistente.
Disponível em barrica com 25kg, galão com 3,6L e potes com 0,9L

Propriedades Físico-Químicas:
Aspecto: massa branca texturizada
Sólidos por Peso: 78,00 a 80,00%
Peso Específico: 1,900 a 1,920 g/cm3
pH: 9,5 – 10,5
Prazo Validade: 12 meses na embalagem fechada.
Após abertura da embalagem o produto deve ser consumido imediatamente.
Ao armazenar evite deixar um espaço (coluna de ar) muito grande na embalagem.

Informações Técnicas:
Acabamento: Fosco
Método de aplicação: desempenadeira, espátula de aço
Diluição: até 5% com água limpa, se necessário
Evite deixar um filme muito grosso e com veios.

Número de demãos: 01 a 03 em camadas finas e consecutivas
Intervalo entre demãos: 02 a 03 horas
Se estiver empolando a lixa, deve aguardar um tempo maior de secagem.

Tempo de secagem ao toque: 01 hora
Tempo de secagem ao manuseio: 12 horas
Rendimento: até 40m2/demão/Barrica25kg

Durante o processo de aplicação pode haver diferenças na camada aplicada, impactando diretamente no rendimento final do produto.

Limpeza: utilize água e sabão neutro

• Sempre misturar bem antes de iniciar o uso, para manter a cor, secagem e as demais características do produto inalteradas.
• Evite pintar em dias frios abaixo de 10ºC, em dias quentes acima de 35ºC e/ou dias chuvosos com umidade do ar acima entre 8090%. Nestas condições pode haver problemas na secagem, aderência, brilho e manchamentos.

Composição:
Produto à base de resina acrílica modificada, cargas minerais, aditivos especiais, biocidas e água.
Produto não classificado no código ONU.
Consulte demais produtos da linha.

