SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO SECA

FICHA TÉCNICA
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
NOME: MASSA

TAPA TUDO 5000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Massa leve à base de água para pequenos reparos. Produto em conformidade com
a NBR 15348. Produto pronto para o uso, sem retração, com alto teor de sólidos,
de fácil aplicação, ótimo lixamento e secagem rápida. Produto indicado para
preenchimento / nivelamento de imperfeições, fissuras, espaços deixados por
pregos e parafusos. Produto ultra leve, fácil de aplicar, de secagem rápida, corrige
imperfeições sem rachaduras. Indicado para ambientes externos e internos para
qualquer tipo de acabamento: base água e base solvente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES
Composição:
Cor:
Tempo de cura:
Tipo de produto:
Embalagens:
Aplicação:
Rendimento:
Validade:
Aparência:
Acabamento:
Diluição:

Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, aditivos.
Branca
Cura total entre 6horas (25°C e 60% URA)
Não inflamável
1,2kg, 340g e 90g.
Desempenadeira ou espátula de aço
Variável de acordo com aplicação.
24 meses a partir da data de fabricação
Pastosa
Fosco
Pronto para o uso

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)
Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a
aderência do produto ao substrato. Se for necessário lixar e lavar a superfície para deixá-la firme.

APLICAÇÃO DO PRODUTO
Aplicar com espátula adequada para o trabalho, pressionando levemente contra o orifício e nivelando da melhor maneira, evitando deixar
espaços vazios. Quando o nivelamento é feito adequadamente não é necessário lixar. A massa Flex deve ser utilizada somente em fissuras
estabilizadas, pois a mesma não é elástica.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso
haja necessidadede maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas
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