
   

                                                                  
 MASSA ELÁSTICA COM FIBRA 

 
  

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Tipo de produto 
A Massa Elástica com Fibra é o produto 
adequado para encher gretas rebeldes 
e juntas largas. Produto composto por 
fibra de vidrio. Uso interior e exterior. 
Base aquosa. 
 
Vantangens 
- Uso interior e exterior.   
- Para tratar gretas difíceis de reparar, 
devido aos pequenos movimentos que 
sofrem por causa das mudanças de 
temperatura ou da situação em zonas 
de carga. 
- A sua grande elasticidade fá-lo 
resistente a estes pequenos 
movimentos sem se separem do 
suporte.  
- Pode-se aplicar inclusive para encher 
fendas em madeira.  
- Sobre superfícies de gesso, gesso cru, 
cimento e madeira.  
- Pode-se aplicar em fissuras de até 3 
cm de largura.  
- Pode-se alisar e lixar.  
- Seca após 24 horas. Uma vez seco 
pode-se lixar e pintar. 
- Produto composto por fibra de vidrio.  
 
Cor - branca. 
 
Tamanho das embalagens: 1 kg e 5 kg.  
 
2. DADOS TÉCNICOS 
Espessura de camada máxima: 5 mm. 
Tempo de secagem: 24 horas.  
pH: 8.0+/-0.5 
Rendimento: segundo a largura da 
fissura: 
1 cm: 60 g/m linear.  
2 cm: 130 g/m linear.  
3 cm: 200 g/m linear.  
 
 
 

 
 
 

Aderência por tração direta  e depois 
de envelhecimento artificial:  
Gesso cru, cimento e madeira:  
>5 kg/cm2.  
Limpeza dos utensílios: água. 
 
3. MODO DE EMPREGO 
A superfície deve estar limpa e 
saneada, livre de humidade, pó e 
partículas soltas. Para uma melhor 
aderência recomenda-se consolidar 
previamente as superfícies de natureza 
poeirenta com um fixador. Aplicar 
sobre superfícies absorventes e 
resistentes. 
Preparação do produto 
A Massa Elastica com Fibra está pronta 
a usar.  
Aplicação 
Aplicar a massa com uma espátula 
ligeiramente superior à dimensão da 
fenda que se queira encher. pressionar 
com a espátula o mástique, cobrindo 
totalmente a profundidade da greta. 
Uma vez seco, 24 horas, pode-se alisar 
e lixar.    
 
4. INDICAÇÕES ESPECIAIS 
Informação técnica de segurança 
Utilizar o produto, tendo em conta as 
instruções do fabricante.  
Armazenagem e manipulação.  
Manter o produto na sua embalagem 
original. Fechar bem a embalagem após 
utilização. Armazenar o produto em 
lugar seco, ventilado e sem luz solar.  
Não comer, beber ou fumar durante a 
utilização. Armazenar a manipular o 
produto e a sua embalagem segundo as 
leis vigentes. Para o manuseamento do 
produto, tomar as medidas gerais de 
protecção e higiene. Evitar que o 
produto chegue às águas. 
 
 
 
 
 

5. QUALIDADE E EFICÁCIA. GARANTIA 
DE QUALIDADE 
Xylazel Massa Elástica com Fibra é um 
produto desenvolvido com a máxima 
qualidade e fiabilidade, cumprindo os 
máximos standares de fabrico e 
controlo das suas propriedades. É um 
produto de grande eficácia, possuindo 
características inovadoras graças ao 
seu fabrico cuidado e às suas matérias 
primas exclusivas que lhe conferem 
extraordinárias prestações. A Xylazel, 
S.A. garante a qualidade do produto, a 
sua eficácia e duração, sempre que 
forem respeitadas todas e cada uma 
das recomendações desta folha 
técnica. 
 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
Os dados facilitados são dados 
orientadores de carácter geral. Dão 
uma descrição dos nossos produtos e 
informam o utilizador em relação à 
respectiva aplicação e emprego. Dado 
as condições de trabalho e os materiais 
afins serem muito variados e 
diferentes, entende-se que não 
podemos abranger aqui todos os casos 
individuais. Caso haja alguma dúvida, 
recomendamos realizar testes próprios 
ou consultar o nosso Serviço de 
Aconselhamento Técnico. 
Respondemos da invariável alta 
qualidade dos nossos produtos, de 
acordo com o estipulado nas nossas 
Condições Gerais de Venda e 
Abastecimento. 
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