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FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: MASSA DRYWALL RESISTENTE AO FOGO.

DESCRIÇÃO: Produto a base de polímeros, aditivos e sais solúveis, indicado para
tratamento de juntas em chapas drywallresistente ao fogo 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  pronta  para  uso
(utilize sempre álcali resistente).

Cor branca, com acabamento fosco.

CARACTERISTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Polímeros, Aditivos e Sais Solúveis. (Produto Anti chamas).

DENSIDADE APÓS SECAGEM: Não Aplicável. 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: em blocos cerâmicos 0,50 (Mpa).

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: Seco 6,0 (Mpa).

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:

Após  as  placas  já  estiverem  instaladas  de  acordo  com  a  instrução  do  uso  do
fabricante,  aplicar  o  produto  com  espátula  ou  desempenadeira  na  junta  até  o
preenchimento total entre as chapas, aplicar a fita. 

Aguardar  2  horas  e  aplicar  a  segunda  camada.  Após  24  horas  pode  realizar  os
procedimentos de acabamento.    

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 equipamento de proteção individual

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


