
APLICAÇÃO

VANTAGENS

• Lixagem reduzida
• Pó não volátil (cai
para o chão após a
lixagem)
• Excelente qualidade
de acabamento
• Aplicação manual
ou mecânica

 CONSEILS DE POSE

De forma a evitar marcas
termine a passagem do
rolo com um movimento
ligeiramente arredondado

DEFINIÇÃO TÉCNICA
Massa de alisamento interior, pronta a aplicar.
Graças á sua fácil aplicação e lixagem reduzida
produz menos pó que uma massa tradicional.
É aplicado a espátula e depois lixado.
Menos pó e com muito baixa volatilidade.
Permite também realizar o acabamento de
placas de gesso após a aplicação da banda de
juntas. 
 COMPOSIÇÃO E ASPETO
Água, resina acrílica, carbonato de cálcio, dispers-
ante...

SUPERFÍCIES ADMITIDAS
Paredes e tetos em interiores : placas de gesso,
blocos de gesso, betão, massa cimentícia, betão
celular, primários, tintas antigas.

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.
Em superfícies muito irregulares, aplique
primeiro uma massa de enchimento.
Raspar, escovar e remover qualquer pó das
superfícies em cimento, placas de gesso e
blocos de gesso.

TEMPO DE SECAGEM
6 a 24 horas em função da qualidade desejada.

RENDIMENTO
De 0,6 a 1 kg/m2 dependendo da qualidade das
superfícies.

REVESTIMENTOS
Papéis de parede, tintas, revestimentos de parede.
DOCUMENTOS DE CONSULTA
DTU 59.1.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Extrato seco : 68 %
• Densidade : 1,76
• COV : < 1g/l.

EMBALAGEM
Baldes de 25 kg.
ARMAZENAGEM

APLICAÇÃO
Aplicar a massa com uma espátula, talocha
ou rolo, depois alisar com uma espátula,

 

MASSA DE ALISAMENTO
PÓ CONTROLADO

 

DICA DE APLICAÇÃO

MASSA DE
ALISAMENTO 
PÓ CONTROLADO
Aplicação ao rolo, à
espátula ou à máquina.
Acabamento com rodo ou
espátula.
3 vezes menos lixagem.
3 vezes menos pó.
Permite regularizar e
aplanar as superfícies de
forma a obter superfícies
perfeitamente lisas antes
de trabalhos decorativos. 

 
 

 
 

AFNOR NFT 36.005 - Família III - Classe 2
18 meses ao abrigo do gelo, na embalagem original
fechada.

LISSAGE FIN

num padrão cruzado.
Após a secagem completa, a lixagem
pode ser feita com lixa de grão 120 a 180
O pó não é volátil mas flui ao longo da parede
sem acumular na lixa.
Espessura máxima de 1 mm.
Rolo monocamada 18 mm.
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