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FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: MASSA DRYWALL ANTIFISSURA HIDROFUGADA

DESCRIÇÃO: Produto a base de polímeros, aditivos e sais solúveis, indicado para
tratamento de juntas em chapas verdes hidrofugadas e correções de fissuras, produto
elastomérico com alto coeficiente de elasticidade e aderência, evitando fissuras nas
fachadas externas e internas em áreas de grande impacto como: portas, janelas e ar
condicionado.

Produto  com secagem rápida,  fino  acabamento,  baixa  retração e  pronto  para  uso
(utilize sempre álcali resistente).

Cor verde com acabamento fosco.

CARACTERISTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Polímeros, Aditivos e Sais Solúveis.

DENSIDADE APÓS SECAGEM: não aplicável 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: não aplicável 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO : não aplicável 

NORMATIZAÇÃO:Fabricado em conformidade com projeto de Norma

02:103.45-001/1  02: 103.45-001/12  02:103,45-001/3.

PREPARO:

Produto pronto para uso.
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APLICAÇÃO:

As condições climáticas indicadas para uso são temperaturas entre +10C à +50C e
umidade relativa do ar entre 50% e 80%. Nessas condições a secagem do material
será em torno de 24hs;

Verifique se a base não tem desvios superiores aos exigidos pela norma técnica: NBR
13.749;

Certifique-se de que a base esteja firme, limpa e seca;

Obs:  A  presença  de  pó,  óleo,  tinta  ou  outros  resíduos  podem  comprometer  boa
aderência da MASSA DRYWALL HIDROFUGADA.

PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE:

0,  355  a  0,5kg/m2  de  chapa.  (Considerando-se  tratamento  de  juntas  vertical  e
horizontal).

EMBALAGEM: embalagem em balde plástico com 3,6kg e16 kg.

MANUSEIO:

Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais.

Em caso de inalação do produto ou contato com os olhos, lave o rosto com água
corrente e procure o médico imediatamente.

Em recinto fechado, recomenda-se o uso de máscara de proteção.

ARMAZENAMENTO:

Mantenha o produto, em sua embalagem original fechada, sobre estrado de madeira
em local seco e arejado com altura máxima de três baldes.

Utilizar todo o produto depois de aberto, pois o mesmo pode endurecer.
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VALIDADE: 12 meses após a data de fabricação – Para balde lacrado e armazenado
conforme indicação do fabricante. Após aberto uso imediato.

Químico Responsável Ismael Seixas.

CRQ-PE: 1.202.482


