CÓDIGO: 134148

FICHA TÉCNICA

DATA: 22/09/2015

IBERPLAST
MASSA EM PÓ PARA INTERIOR - EXTERIOR
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Massa em pó para amassadura com água. Especialmente indicada para reparação, nivelamento e
regularização de buracos e fissuras em fachadas e paredes exteriores.
PROPRIEDADES
•
•
•

Fácil aplicação;
Boa lixagem;

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
Embalagens em formato de 1 litro e 5 litros.

APLICAÇÕES
Recapeamento e estucagem de buracos e fendas, juntas de placas de gesso, e juntas de azulejos, etc.
Estucagem antes da tinta, esmalte ou laca.

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO
ESPÁTULA

PÁ
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IBERPLAST
BETUME EM PÓ INTERIOR - EXTERIOR
MODO DE APLICAÇÃO
O suporte deve estar em bom estado e isento de pó e gorduras. Se depois de aplicar o produto se verificar
imperfeições, pode lixar facilmente. As quantidades de água recomendadas para a massa do produto em
pó são:
IBERPLAST INTERIOR: 1.8 partes de plaste / 1 parte de água.
IBERPLAST EXTERIOR: 3.6 partes de plaste / 1 parte de água
Mesmo estas proporções admitem algumas modificações em função dos gastos do aplicador.
O tempo de utilização, depois de ter o preparado realizado, é de umas 6 horas em caso de interiores e de
3 horas no exterior.
Não aplicar sobre superfícies molhadas ou requentadas, ou sob condições atmosféricas de abundante
humidade.

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO*
Peso específico………………………………………… 1.000 Kg/L
Viscosidade (Brookfield – h7 – 10 rpm)……………… 1100 – 1400 poises IBERPLAST INTERIORES
……………... 50-90 poises IBERPLAST EXTERIOR
Aspecto………………………………………………….. Pó de cor branca
Diluente………………………………………………….. Água
Cura ao toque…………………………………Variável dependendo da espessura da camada aplicada.
Repintável ……………………………………. 24 horas com tintas acrílicas, plásticas e esmaltes.
Espessura recomendada (pelicula seca)…. N/A micras
Rendimento teórico/ demão………………… N/A
PRECAUÇÕES
•
•
•
•
•
•

A temperatura para aplicação e durante a secagem deve ser superior aos 8°C.
A limpeza dos utensílios deve ser realizada com água.
Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
Manter a embalagem bem fechada depois da sua utilização.
A estabilidade deste produto durante o armazenamento é de, pelo menos, 1 ano, desde que
hermeticamente fechado na sua embalagem original e nas corretas condições de armazenamento
(T. de armazenamento: 30ºC).
Não colocar os resíduos diretamente na rede sanitária.

OBSERVAÇÕES
Garantimos a qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de venda e entrega. As nossas recomendações técnicas
são apenas indicações, que não comprometem a nossa responsabilidade. A aplicação dos nossos produtos não está sob o nosso
controlo, pelo que não poderemos ser responsabilizados pela sua utilização indevida. Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução
tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.

