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1. PRODUTO 

 

Massa Para Reparos Rápidos 

 

2. DESCRIÇÃO 

 

Massa Para Reparos Rápidos é uma massa desenvolvida para 

todos os pequenos reparos em sua casa, desde o assentamento de 

tijolos em pequenas áreas, até ladrilhos e cerâmicas. Monocomponente, composta por carga mineral, 

resinas acrílicas especiais e aditivos. 

 

3. INDICAÇÕES DE USO 

 

• Reparos em pisos e paredes com secagem rápida; 

• Assentar tijolos cerâmicos; 

• Assentar blocos de concreto; 

• Fechamento de fendas, buracos, tomadas e interruptores em geral; 

• Reposição de revestimentos tipos cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais e 

pastilhas em pisos e paredes; 

• Recomposição de rebocos, rodapés e paredes. 

 

4. NÃO INDICADO PARA 

 

• Alvenaria estrutural; 

• Assentamentos estruturais; 

• Bases ou qualquer substância que impeça a aderência do produto. 

 

5. MODO DE USAR 

• Aplicar em espessura máxima de 3 cm, podendo ser aplicado em mais camadas 

quando necessário; 
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• A cura da cola se inicia após 30 minutos em temperatura de 20°C, podendo aumentar 

em temperaturas menores e tempo úmido; 

• Nestas condições a secagem estará completa em 72 horas. Recomendamos que em 

caso de chuva ou umidade, a parede seja protegida com uma tábua ou plástico; 

• Proteja o produto do sol, vento ou chuva. 

5.1. APLICAÇÃO 

• Caso o produto esteja sedimentado, massageie-o ainda dentro da bisnaga até obter 

uma mistura homogênea; 

• As superfícies que serão tratadas devem estar limpas e secas para início da aplicação; 

• Adere com facilidade em superfícies de madeira, cimento, cerâmicas e pedras 

naturais; 

• Confere um bom grau de impermeabilização ao local aplicado; 

• Dar o acabamento com desempenadeira lisa; 

• Indicado para preparação de parede antes da pintura, por aceitar lixamento; 

 

6. IMPORTANTE 

 

• Peças de metais (como alumínios), devem ser protegidas para evitar manchas; 

• NUNCA adicione nenhum material à massa, pois a mesma já vem pronta para uso; 

• Utilize equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscara; 

• Utilize mão de obra qualificada e com supervisão técnica; 

 

7. DADOS TÉCNICOS 

 

7.1. COR 

 Branca.         

7.2. COMPOSIÇÃO 

 Carga mineral, resinas acrílicas especiais e aditivos. 

7.3. EMBALAGEM 

 Bisnaga de 500 g. 

7.4. CONSUMO 

 1,5 kg/m². 

7.5. ESTOCAGEM 
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 Mantenha em local seco e arejado, elevado do solo sobre estrado, empilhamento 

máximo de 1,5m de altura, conservado na embalagem original e fechada. 

 Após abrir a embalagem, basta limpar, dobrar e fechar o bico aplicador e guardar em 

local seco para conservar o produto. 

7.6. VALIDADE 

 12 meses a partir da data de fabricação se respeitadas as condições de estocagem. 

 

8. QUÍMICO RESPONSÁVEL 

 

CRQ: 09300069 – 9ª Região. 

9. SEGURANÇA 

 

Manter longe do alcance de crianças e animais. 

 


