
  
  
  
 

FICHA TÉCNICA 

MARUG - MASSA DE REPARAÇÕES DE USOS GERAIS REF.10.97.840 
Edição 1 de 27/10/2010 

 

Nota: 
A informação desta ficha é o resultado das nossas experiências e conhecimento técnico actual, e apresenta-se unicamente a titulo orientativo, sendo assim 
não somos responsáveis pelo resultado final da aplicação do produto, mas sim  pelos dados e características . 
Para quaisquer dúvidas sobre os valores ou utilizações especiais deste produto, é favor de consultar os nossos serviços. 

 

DESCRIÇÃO:� Marug Ref. 10.97.840 é uma massa de reparações fabricada com ligantes especiais 
e cargas de granulometria controlada que permitem a sua aderência à maior parte 
dos materiais de construção. 
�

CAMPO DE APLICAÇÃO:� Marug Ref. 10.97.840 é  utilizado   na  reparação   de   pequenos   defeitos   e 
nivelamentos em paredes e tectos em interior. Pode também ser utilizado para 
uniformizar madeiras em interior. 
Marug Ref. 10.97.840 aplica-se conforme  se   apresenta   na   embalagem, com 
auxilio de uma espátula. Aplicada em camadas finas, seca sem abater, sem enrugar, 
nem fissurar, mantendo-se flexível. 
Embora o   tempo   de   secagem   varie   com   a espessura do enchimento, com   a   
porosidade   do   suporte   e   com   a   humidade   ambiente,  pode tomar-se como 
média 1 hora de secagem por cada milímetro de espessura. 
Marug  Ref. 10.97.840    aplica-se   em   camadas   de    1 a 2 mm de espessura, 
aplicadas sucessivamente após a secagem completa   de   cada   uma. 
Na reparação de paredes,   deixa-se secar de um dia para o  outro,    lixa-se com lixa 
fina, aplica-se um  isolante   como   por exemplo o  Isolcril- Isolante  Acrilico  Branco 
Ref 30.50.850 ou o Anarfix - Primário  Ref. 10.28.800. Na reparação de madeiras,    
deixa-se    secar    também   de um dia para o outro e lixa-se com lixa de grão médio. 
�

PREPARAÇÃO DA 
SUPERFÍCIE:�

As superfícies devem apresentar-se secas e isentas de gorduras, poeiras ou outros 
contaminantes. Remover tintas velhas não aderentes. 
Para paredes caiadas   ou   pulverulentas deve-se aplicar uma demão de qualquer 
dos isolantes já referidos, antes da aplicação da massa Marug Ref. 10.97.840. 
�

CARACTERÍSTICAS:� Aspecto..................................................... 
Cor............................................................ 
Densidade................................................. 
Rendimento Teórico................................. 
Temperatura mínima aplicação................ 
Diluente.....................................................
Aplicação.................................................. 
 

Pastoso 
Creme 
1,71 ±  0,05  
1 a 2 kg/ m2 
7º C 
Água 
Espátula�

OBSERVAÇÕES:� No caso de variações climatéricas, como temperaturas baixas e humidades  altas, os 
tempos de secagem da massa serão mais longos. 
Produto fora de âmbito do DL 181/2006 
�

HIGIENE E SEGURANÇA:� Não é necessário tomar precauções especiais no manuseamento  desta massa, pois 
não contém produtos voláteis nocivos. 
Para mais informações, consultar a Ficha de Segurança do produto. 
 

LAVAGEM DO MATERIAL:� A limpeza de todos os utensílios deve ser feita com água. 
�

ARMAZENAMENTO:� Manter as  embalagens bem fechadas, protegidas da humidade e do calor excessivo, 
garantindo assim a estabilidade do produto de aproximadamente 1 ano. 
�

TIPO DE EMBALAGEM:� 1 kg, 4kg 
 


