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MASSA TITANLUX FIXADORA DE AZULEJOS

    

Código do produto: 05T 2054

Descrição
Excelente aderência sobre qualquer superfície. Resistente à água em casas de banho e cozinhas. Flexível. Fácil e cómodo de
aplicar.

Campos de Aplicação
Interior. Pasta para colar azulejos, molduras, placas de poliestireno sobre gesso, azulejo velho, madeira, tintas, cristal, betão.
Não adequado para superfícies metálicas ou suportes húmidos.

Dados Técnicos
Cor (EN ISO 11664-4) Branco

Densidade (NP EN ISO 2811-1) 1,60 - 1,70 kg/l.

Rendimento Aprox. 40 azulejos de 10x10

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301) Variável segundo espessura e condições ambientais

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283) 20 minutos

Métodos de Aplicação Direta ou espátula dentada

Limpeza de Utensílios Agua. Imediatamente após utilização.

Apresentação Tubo 200 ml

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Agitar e amassar o tubo antes de usar. Os suportes devem estar limpos, tratados, secos, isentos de poeiras, gorduras e ceras.
Preparar ou humedecer suportes muito absorventes. Não aplicar sobre suportes com humidade permanente.
Aplicar diretamente mediante cordões ou pontos separados entre si 1 cm., ou estender com uma espátula dentada.
Recomenda-se não encher as juntas antes de decorridas 24 horas, para facilitar a secagem.
Tempo de retificação: 20 minutos.

Precauções
Antes  de  utilizar  o  produto  ler  atentamente  as  instruções  da  embalagem.  Para  mais  informação  consultar  a  Ficha  de
Segurança.
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.
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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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