
FICHA TÉCNICA 

 

MASSA DE ACABAMENTO 
 

 Composição Básica 

 Produto à base de resina acrílica, cargas inertes, aditivos e água. 

 Descrição  

Produto  indicado como massa de acabamento sobre a Massa Niveladora em pó no 
sistema de revestimento  que tem por objetivo  nivelar superfícies internas de reboco, 
blocos de concreto, fibrocimento, gesso acartonado. 

Dispensa o  lixamento desde que o produto seja aplicado seguindo as instruções deste 
boletim. 

 Cores 

 Branca. 

 Textura 

 Lisa 

 Dados Técnicos 

Atende a norma ABNT NBR 15348 – Massa Niveladora Uso Interno 
Absorção de água: Máximo 15 % - ABNT NBR 15303 
 
Resistência à abrasão: Máximo 10 g - ABNT NBR 15312 
 
Peso Específico: 1,65-1,75 g/cm3 
 

 Preparação da Superfície 

 A Superfície deverá estar revestida  com a Massa Niveladora em pó. 

 Métodos de Aplicação e diluição 

Aplicar a Massa de Acabamento sobre a superfície já previamente  preparada com a 
Massa Niveladora em pó  com rolo de textura alta, rolo liso  ou desempenadeira. 

Distribuir bem o produto e a seguir  remover  o excesso com desempenadeira, deixando 
uma camada bem fina e lisa na superfície. 



Para finalizar a aplicação,  aguardar secagem ao toque e passar desempenadeira de aço 
inox em movimentos firmes para acabamento liso. 

 Recomendações 

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida.  
Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 oC e 
40 oC e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %. 

 Secagem 
 3horas para uma demão subsequente 
 3-4 horas para uma secagem completa 
 A 25º e 60% de umidade relativa do ar. 

 Rendimento 
O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, 
método e técnicas de aplicação. 
 

 Rendimento :   2,20 - 2,50 m²/litro/demão. 
                               1,29 - 1,46 m2/Kg/demão 
 

 Estes valores  são válidos  para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual. 

Se a superfície a ser revestida for  texturizada, muito porosa,  irregular   ou apresentar 
qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter 
rendimento específico. 
 

 Embalagem 
Balde de 27 Kg  
Prazo de armazenagem/Garantia 
24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que 
não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais 
agentes. 
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