MASSA DE
ACABAMENTO EXTRA
FINA
O ETS 2 / LISSEUR está
especialmente adaptado
para a preparação das
superfícies antes da
aplicação de tinta ou de
revestimentos de parede.
A sua granulometria
extremamente fina torna
a massa de acabamento
na superfície ideal para
a aplicação de tintas topo
de gama.

ETS2/LISSEUR

MASSA DE ACABAMENTO EXTRA FINA
REVESTIMENTOS
• Papel de parede
• Tinta
• Revestimento mural
DOCUMENTOS DE CONSULTA
• DTU 59.1
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Tempo de Solidificação: > 24 h (Reboco de secagem)
COMPOSIÇÃO E ASPECTO
• Densidade: 0,8.
Carbonato de cálcio, resina redispersável, agentes de
• Granulometria: muito fina
reologia e diversos aditivos. A cor da massa obtida é
• pH: 7
branca.
• Aderência: de acordo com as normas do sistema adotado.
SUPERFÍCIES ADMITIDAS
EMBALAGEM
Blocos de gesso; Betão ; Tinta antiga; Reboco de desbaste à Sacos de 1,5 - 5 - 15 e 25 kg em palete envolta em filme plástico.
base de gesso; Placa de gesso; Tinta; Revestimento mural.
ARMAZENAGEM
9 meses na embalagem de origem, não aberta, ao abrigo da
humidade.

DEFINIÇÃO TÉCNICA
Massa de acabamento extra fina em pó, para trabalhos em
interiores. Permite a preparação dos fundos antes da
aplicação da tinta, papel de parede ou revestimento mural.
O ETS 2 / LISSEUR é especialmente indicado para a
aplicação de uma tinta topo de gama, acetinada ou
brilhante.

VANTAGENS

• Excelente qualidade
• Acabamento
incomparável
• Possibilidade de
aplicação mecânica
DICA DE APLICAÇÃO
Se a sua superfície não
apresenta uma boa
planimetria, aplicar
previamente o reboco
de desbaste ETS 1 /
DEGROISSAGE.
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APLICAÇÃO
PRECAUÇÕES
Não aplicar com temperaturas inferiores a 5ºC.
A aplicação deve ser feita com uma demão pelicular.

APLICAÇÃO
A aplicação pode ser feita manualmente com a ajuda de
uma liçosa, espátula ou mecânicamente.
Deixar endurecer e encaroçar as imperfeições se for
PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES
necessário
lixar.
Os suportes devem estar de acordo com a norma dos
sistemas construtivos adotados, ou seja, limpos, secos, PRODUTOS ASSOCIADOS
sem poeiras, resistentes e sem qualquer vestígio de KEDOLIS GROS, ETS 1 como rebocos de desbaste.
agentes separadores.
Numa superfície muito irregular, aplicar primeiro um
RENDIMENTO
reboco de desbaste.
Desencaroçar, escovar e desempoeirar os betões, os Cerca de 250 a 400 g/m2.
blocos e as placas de gesso.
TEMPO DE SECAGEM
Lavar, escorrer e aplicar primário sobre tinta antiga.
Entre 4 a 8 horas dependendo da espessura,
da superfície e das condições ambientais.
PROPORÇÕES DE MISTURA
Entre 10 a 11 l de água por saco de 25 kg. Após mistura,
deixar a massa repousar por 15 minutos.

