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MASSA TITANLUX INSTANTANEA

  

Código do produto: 05T 2051

Descrição
Pasta de secagem rápida. Excelente aderência. Resistente à água e à intempérie. De extraordinária suavidade e qualidade. O
bocal permite chegar a orifícios difíceis.

Campos de Aplicação
Interior e exterior. Reparação rápida de pequenas fissuras, ranhuras e orifícios de parafusos, pregos etc. Em paredes e tetos de
gesso, cimento, madeira, poliestireno, tintas plásticas.

Dados Técnicos
Cor (UNE 48073) Branco

Densidade (UNE EN ISO 2811) 1,50 - 1,60 kg/l.

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301) 15 minutos (segundo espessura e condições ambientais)

Repintura, 23ºC 60% HR (UNE 48283) Lixar / Pintar: Depois de seco

Campos de aplicação Aplicar diretamente ou com espátula

Limpeza de utensílios Água. Imediatamente depois de usar.

Espessura Recomendada (ISO 2808) 2 mm, máximo por camada

Apresentação Tubo 200 ml

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Agitar e amassar o tubo antes de usar. Aplicar diretamente ou com uma espátula. Para grandes espessuras aplicar em
camadas sucessivas. Não aplicar sobre suportes com humidade permanente.
Eliminar da superfície o material solto e não consolidado. Estender o produto pela superfície a cobrir, alisando a superfície à
vista. Uma vez seco lixar para nivelar e posteriormente pintar.
Em fissuras ou superfícies de material muito absorvente, humedecer ou preparar com Fixador Hidrolín antes da aplicação da
massa.
Em aplicações sobre metais, proteger previamente com primários adequados.

Precauções
Antes  de  utilizar  o  produto  ler  atentamente  as  instruções  da  embalagem.  Para  mais  informação  consultar  a  Ficha  de
Segurança.
Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0⁰.
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Data de edição: 2016-04
Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição.
Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou
a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.  
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