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            F1 – MASSA CARAPAS – Revestimento de Interiores 
 
 
CONSIDERAÇÕES: Esta massa baseia-se numa mistura de dispersões aquosas, com 

pigmentos e cargas seleccionadas de modo a conferirem-lhe todas as 
características de enchimento, elasticidade e dureza de uma boa 
massa plástica. 
 

PROPRIEDADES: 
 

- Fácil aplicação e boa aderência. 
- Bom enchimento e grande maleabilidade. 
- Bom rendimento e boa brancura. 
- Boa dureza. 
 

CARACTERÍSTICAS: - Densidade..............................1,600 ± 0,10  
- Viscosidade............................210 ± 25 Poises (25ºC) 
- Cor..........................................Branca. 
- Aspecto...................................Pastoso. 
- Acabamento...........................Abicudado característico 
- Secagem ao tacto....................6 a 12 horas.  
- Secagem profundidade..........24 a 48 horas. 
- Pintura....................................Depois de bem seca. 
- Teor em CIT/MIT..................< 15 ppm. 
- COV (compostos orgânicos voláteis)….ª) Valor limite UE para este 

produto cat. (A/g) 30 g/l (2010). Este produto contém no 
máximo 26 g/l COV. 

 
UTILIZAÇÃO: É recomendada, essencialmente, para o revestimento de lambrins, 

quando se pretende transmitir a esta zona da parede um acabamento 
com relevo próprio, e simultaneamente corrigir certas imperfeições. 
A "MASSA CARAPAS", depois de seca e dura, é também um 
óptimo suporte dos mais variados esmaltes de acabamento, desde os 
químico-resistentes, esmaltes de raiz epóxi base solvente ou de base 
aquosa ou de borracha clorada, aos tradicionais, esmalte de raiz 
acrílica aquosa. 
 

PREPARAÇÃO DA 
SUPERFICIE: 

As paredes devem estar devidamente limpas, secas, duras e isentas 
de areias mal aderidas. 

ISOLAMENTO DA 
SUPERFÍCIE: 

Antes da aplicação da “MASSA CARAPAS” recomendamos como 
isolantes especiais: 

 
• Uma demão “PLIONEUCE PRIMÁRIO” – sem diluição. 
• Uma demão “HYDRONEUCE PRIMÁRIO” – Sem diluição. 
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APLICAÇÃO: Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar. 
O produto é aplicado em uma só demão. È espalhado com escova 
apropriada em pequenas áreas, de um modo uniforme, e de seguida, 
através de um rolo de borracha apropriado é lhe conferido o desenho 
(relevo). 
A última "rolada" é no sentido de baixo para cima. 
Diluindo levemente a "MASSA CARAPAS", obtêm-se um relevo 
mais arredondado e abatido.  
 

DILUIÇÃO: 
 

Com água, se necessário. 
 

RENDIMENTO: Em média 1 Kg/m². 
 

LIMPEZA DO 
MATERIAL: 
 

Com água, logo após a aplicação. 

PRECAUÇÕES: Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar 
sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar 
riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das 
crianças. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança do 
produto é fundamental. 
 

RECOMENDAÇÕES: Com tempo frio ou chuvoso a secagem é mais demorada pelo que 
deve evitar-se a sua aplicação. 
Não aplicar o esmalte de acabamento sem que a "MASSA 
CARAPAS" esteja bem seca. Pode ocasionar "descasques" 
posteriormente.  
 

ARMAZENAGEM 
          E 
EMBALAGEM: 

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em 
condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o 
produto por ordem cronológica de fornecimento. 
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, 
podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma 
fácil homogeneização do produto. 
É fornecido em embalagens de 7,5 e 25 Kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as 
características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. 
Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não 
respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina. 


