MASSA ADESIVA
UNIVERSAL
O CE 3000 permite
realizar uma grande
amplitude de trabalhos
interiores: colagem de
placas, tratamento de
juntas, fixação de ele mentos decorativos em
poliestireno, enchimento,
alisamento e acabamento
de paredes pintadas.

CE 3OOO
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INTERIOR

DEFINIÇÃO TÉCNICA
O CE 3000 é uma massa adesiva em pó com múltiplas
aplicações em interiores: Cola placas e blocos de
gesso, elementos decorativos, rosetas e sancas em
poliestireno. Repara fendas e fissuras. Regulariza
paredes e tetos. Acaba / alisa todas as superfícies.
Decoração.
COMPOSIÇÃO E ASPETO
Massa à base de pó de gesso, carbonato de cálcio e
diversos aditivos.
A cor da massa obtida é branca.
SUPERFÍCIES ADMITIDAS
Todos os tipos de superfícies em interiores.

DOCUMENTOS DE CONSULTA
DTU 59.1
AFNOR NFT 36.005 Família III - Classe 2.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Tempo de Solidificação: 2 horas
• Dimensão das partículas: Fina
EMBALAGEM
Sacos de 5 e 15 kg em palete envolta em filme plástico.
ARMAZENAGEM
9 meses na embalagem de origem, não aberta, ao
abrigo da humidade.

VANTAGENS

• Um único produto
para fazer todos os
trabalhos
• Fácil aplicação
• Economia de
produtos
armazenados
• Indicado para o
revestimento/alisa mento de paredes
texturadas e pinta das.
DICA DE APLICAÇÃO
Adapte simplestemente
as proporções de
mistura do CE 3000 em
função da natureza do
seu trabalho.
Classificação AFNOR NFT 36.005
Família lll - Classe 2.

APLICAÇÃO
PRECAUÇÕES
A temperatura de aplicação e secagem deverá ser
entre os 5 e os 30ºC.
Não aplicar em superfícies húmidas.
Não aplicar massa que já tenha começado a secar.

APLICAÇÃO
A aplicação deve ser feita com uma talocha ou
espátula de alisamento.
Para um aspeto decorativo, utilizar rolo, escova ou
uma esponja.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES
A superfície da parede deverá estar de acordo com as
normas do sistema, ou seja, em bom estado, livre
qualquer vestígio de pó, óleo e humidade.
Raspar, lixar e lavar tintas antigas.

RENDIMENTO
Varia consoante o trabalho efetuado:
Entre 0,4 (para acabamento) a 2,5 kg/m2 (para
decoração).

PROPORÇÕES DE MISTURA
Entre 10 a 12 l de água por saco de 25 kg.
A mistura deverá ser feita mecânicamente de
preferência.

TEMPO DE SECAGEM
Varia consoante o trabalho efetuado.

