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MASSA TITANLUX FLEXÍVEL COM FIBRA

    

Código do produto: 05T 2053

Descrição
Pasta para enchimento, isolamento e preparação de fissuras e juntas com movimento. Extraordinária flexibilidade, reforçada
com fibra de vidro, não se parte nem fissura. Grande aderência, elasticidade permanente. Pode ser pintada com qualquer tinta,
exceto Epoxi ou Poliuretano à base de solvente.

Campos de Aplicação
Interior e exterior. Para superfícies de gesso, cimento, betão, madeira, tintas plásticas.

Dados Técnicos
Cor (EN ISO 11664-4) Acinzentada

Densidade (NP EN ISO 2811-1) 1,15 - 1,25 kg/l.

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301) 2 -24 horas por mm de camada (segundo espessura e condições
ambientais)

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283) Depois de seco

Métodos de Aplicação Palustre ou espátula

Limpeza de Utensílios Água. Imediatamente depois de usar.

Espessura Recomendada (NP EN ISO
2808) 3 mm máximo por camada

Condições de Aplicação, HR<80% +10 - + 30 ºC

Coloração Corante Universal TITAN máx 4%

Apresentação Tubo 200 ml e Frasco 600ml

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Agitar bem antes de usar. Aplicar diretamente ou com uma espátula. Nõ aplicar sobre suportes com humidade permanente.
Para grandes espessuras aplicar em camadas sucessivas.
Fissuras: aplicar com palustre ou espátula. Introduzir a Massa Titanlux Flexível na fissura e junta com uma espessura de
camada de 0,3 a 3mm.
Ranhuras: Alargá-las, eliminar o pó e preparar. Aplicar Massa Titanlux Flexível com palustre ou espátula em camadas
consecutivas perpendiculares para evitar que fiquem bolsas de ar. Aplicar em excesso para que o excedente possa ser polido
com espátula ou palustre em ambos lados da ranhura, deixar uma banda de uns 3 cm de largura e saliente de 5 cm em cada
lado da ranhura. Aplicar uma espessura de camada de 0,3 - 3mm, com o fim de conseguir o reforço e junção adequada.
As ranhuras muito largas e profundas devem ser tratadas previamente com Massa Titanlux de Enchimento Uma vez seco,
lixar e proceder ao acabamento.

Precauções
Antes  de  utilizar  o  produto  ler  atentamente  as  instruções  da  embalagem.  Para  mais  informação  consultar  a  Ficha  de
Segurança.
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Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses
na embalagem original fechada.
Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no
esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar
desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2016-04
Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos
qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.
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