MASSA AIRLESS
DE ÚLTIMA
GERAÇÃO
Massa Airless de
ultima geração
pronta a aplicar, branca
excelente cobertura e
um acabamento seco e
mate.
VANTAGENS

• 3 em 1.
• Excelente cobertura

SEMIN3 AIRLESS
1
em

3 AÇÕES:
PRIMÁRIO - ENCHIMENTO - ACABAMENTO
INTERIOR
DEFINIÇÃO TÉCNICA
SEMIN AIRLESS 3 EM 1 é uma massa interior pro jectável por spray Airless.
Permite um acabamento uniforme sem lixar, tem
boa cobertura e um acabamento mate.
Permite realizar 3 ações: primário, enchimento e
acabamento.
COMPOSIÇÃO E ASPETO
Emulsão de resina acrílica, conteúdo mineral,
derivados celulosos, agentes de conservação e
diversos aditivos.
A pasta resultante é branca e a sua consistência
adaptada á aplicação Airless.
SUPERFÍCIES ADMITIDAS
SEMIN AIRLESS 3 EM 1 é pulverizável sobre placas
de gesso cartonado já lixada, com as juntas feitas
e com a superfícies perfeitamente lisa.

REVESTIMENTOS
O SEMIN AIRLESS 3 EM 1 pode ser revestido com
uma tinta acrílica ou brilhante.
DOCUMENTOS DE CONSULTA
DTU 59.1.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Extrato seco : 68 %
• Densidade : 1,76
• COV : < 1g/l.
EMBALAGEM
Baldes de 25 kg em palete envolta em filme plástico.
ARMAZENAGEM
18 meses ao abrigo do gelo, na embalagem original
fechada.

APLICAÇÃO
PRECAUÇÕES
A temperatura de aplicação deve ser entre 8
a 35ºC. Não aplicar sobre superfícies conge ladas.
PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES
ANTES DA APLICAÇÃO
As superfícies deverão estar conforme a DTU 59.1
limpas, sólidas e isentas de qualquer vestígio de
agente separador.
TEMPO DE SECAGEM
6 a 24 horas em função da qualidade desejada.
RENDIMENTO
De 1,2 à 1,5 kg/m2.

APLICAÇÃO
SEMIN AIRLESS 3 EM 1 é projectável através
de todos os tipos de máquina Airless adapta das à pulverização de massas. Bico recomen dado: 627.
Para melhores resultados, recomendamos:
• Pulverizar uma 1ª demão com cerca de 300
- 400 g/m² para revelar imperfeições da super fície. Manter uma distância de cerca de 80 cm.
• Inspecionar a planimetria da superfície
• Pulverizar a camada final com cerca de 1,2 kg/
m².
Esta camada não precisa de ser lixada.

• Aspeto uniforme
sem lixagem.
• Não quebra.
• Não escorre.
• Acabamento extra
mate.
DICA
DE APLICAÇÃO
CONSEILS
DE POSE
Não diluir.
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