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FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: MASSA DRYWALL EM PÓ

DESCRIÇÃO: produto em pó, de cor branca utilizada no rejuntamento de chapas de

gesso  acartonado  (drywall)  em  áreas  internas,  na  colagem  de  fitas  de  papel

possibilitando perfeição no acabamento  em toda placa substituindo a massa PVA,

realizando pequenos reparos em fendas.  

Massa em pó de preparo rápido com alta aderência para junção em chapas de drywall.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

DO PRODUTO:

Diluente Água.

Cor branca.

Gel na cor (999) cores. 

Resistência ao fogo Não é Inflamável. 

Reciclável

PREPARO:

Aproximadamente 650 ml de água para cada kg de Massa Drywall em pó.

Colocar  uma quantidade  desejada  em um recipiente  limpo.  Adicionar  Yeso Massa
Drywall até uma consistência desejada, misturar bem até ficar uma pasta uniforme.

Trabalhabilidade 60 a 70 minutos.

APLICAÇÃO:

Na superfície ou junta da chapa de gesso acartonado, aplicar a massa drywall em pó
com a espessura 2mm no máximo por demão, aplicar a fita de papel e espátula para
retirar  possíveis  bolhas  ou  ondulações  e  reaplicar  uma  nova  camada  da  massa
drywall. 

Após  a  secagem  lixe  a  superfície  atingindo  o  acabamento  desejado,  existindo  a
necessidade, repetir a aplicação.
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EMBALAGEM: embalagem plástica com 5 kg  e 20 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:

Coloque o produto, em sua embalagem original fechada, sobre estrado de madeira em
local seco e arejado no máximo dez sacos em cada pilha.

Não utilizar YESO MASSA DRYWALL EM PÓ em área externa.

Utilizar todo o produto depois de pronto, pois o mesmo endurecerá.

VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.
Após aberto uso imediato.

Químico Responsável Ismael Seixas.

CRQ-PE: 1.202.482


