MASSA DE
REPARAÇÃO
INTERIOR ULTRA
LEVE
Fácil de usar, sem
retração, aplicado
numa só camada,
secagem rápida.
Acelera o tempo em
obra ao reduzir o
tempo de espera
entre camadas.

SEM-LIGHT

MASSA DE REPARAÇÃO ULTRA LEVE
INTERIOR
DEFINIÇÃO TÉCNICA
Massa de reparação interior ulta leve, sem retração e de
secagem rápida, o SEM-LIGHT é ideal para trabalhos de
reparação de superfícies.
COMPOSIÇÃO E ASPECTO
Resina de emulsão com aditivos aligeirantes e vários
outros aditivos.
A pasta é de cor branca.
SUPERFICIES ADMITIDAS
Tetos e paredes interiores:
• Gesso
• Betão
• Betão celular
• Reboco texturado
• Placa de gesso
• Cimento
• Madeira
• Alvenaria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- Densidade: 0,4
- pH: 7
- Não retrátil
- Qualidades de aplicação excelentes
EMBALAGEM
Baldes de 0,5 - 1 - 5 e 10 l
ARMAZENAGEM
12 meses na embalagem de origem, não aberta, ao
abrigo da geada e do calor.

VANTAGENS

• Massa muito leve
• Secagem rápida
• Não retrai, pode
ser dada numa só
camada.

DICA DE APLICAÇÃO
Trabalhar a massa entre
duas espátulas para
aumentar a sua
flexibilidade.

APLICAÇÃO
PRECAUÇÕES
A temperatura de aplicação e secagem deverá ser
superior aos 5ºC.
Não aplicar em superfícies húmidas, congeladas ou em
contacto direto com a luz solar.
Não aplicar no exterior em periodos precipitação.
PREPARAÇÃO DAS SUPERFICIES
As superfícies deverão estar limpas, secas e isentas de
qualquer vestígio de pó ou óleo.
Quando as temperaturas estão mais elevadas, pode
humidificar ligeiramente o suporte antes da aplicação.
Fissuras deverão ser abertas antes da aplicação.
APLICAÇÃO
A aplicação deverá ser realizada com uma espátula.

RENDIMENTO
Aproximadamente 0,4 kg/m2/mm de espessura.
TEMPO DE SECAGEM
Varia consoante as condições climatérias, o tipo de
superfície e a espessura da camada aplicada.
Pode ser pintado 2 horas após a sua aplicação caso seja
uma tinta aquosa. Para tintas de óleo aguardar 24 horas.

Disponível
em caixa de
18 unid. de
0,5 litros

