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*O rendimento pode variar dependendo da área aplicada. 

 

DENSIDADE  1,72 +/- 0,03 

TEOR DE SÓLIDOS (%)  73 +/- 2 

COR Branco 

TEMPO ENTRE DEMÃOS 1 hora 

SECAGEM AO TOQUE 30 minutos 

TEMPO PARA LIXAMENTO 3 horas 

DEMÃOS NECESSÁRIAS 2 a 3 

RENDIMENTO POR 
EMBALAGEM 15kg 

20 a 30m² 

LIBERAÇÃO PARA PINTURA 5 horas 

EMBALAGENS 5,8 e 15kg 

CONSUMO 0,3 a 0,5kg/m² 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 A superfície deverá estar limpa, seca e isenta de pó, 
graxa, óleo, ou substâncias que possam interferir na 
adesão 

 O substrato cimentício deverá ter idade superior a 28 
dias 

 Certificar-se que a base esteja firme, coesa e sem 
infiltrações 

 Em caso de partes soltas na base, reboco fraco ou 
com tinta antiga em mau estado, lixar, eliminar o 
pó e as partes soltas 

 Para maiores informações consultar a norma ABNT 
NBR 13245 

 

 A BAUTECH MASSA CORRIDA é fornecida pronta para 
o uso, não necessita adicionar água, basta apenas 
abrir a embalagem, homogeneizar antes do uso e 
aplicar. 

 
 
 
 
 

APLICAÇÃO 

 Aplicar com desempenadeira ou espátula metálica; 

 Aplicar de 2 a 3 demãos em camadas finas e sucessivas até obter o nivelamento desejado, com um intervalo de 
3 horas entre cada uma, lixar a superfície antes de cada demão para aumentar o poder de ancoragem 

 Após aplicação lavar as ferramentas utilizadas com água e sabão. 

 LIXAMENTO 
Após a secagem entre as demãos, que é aproximadamente 3 horas, utilizar lixas recomendadas pelo fabricante para 
cada tipo de superfície, evitando a formação de riscos no acabamento. Lixas “d´água”, fabricadas em papel flexível 
duram mais e evitam a formação destes riscos.    

DETALHES DE PREPARO E APLICAÇÃO 

 BAUTECH MASSA CORRIDA 
O PRODUTO 
É indicado para nivelar e corrigir imperfeições de 
superfícies internas de reboco, blocos de concreto, 
concreto aparente, fibrocimento e paredes já pintadas. 
Proporciona um acabamento liso com boa aderência, 
lavabilidade e facilidade para lixar. É um produto de fácil 
aplicação, baixo odor e de secagem rápida. É um 
produto à base de resina acrílica. 
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Áreas internas e externas 

 Alvenaria 

 Reboco 

 Concreto 

 Gesso 

 Fibrocimento 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Fácil de aplicar 

 Fácil lixamento 

 Excelente rendimento 

 Grande poder de enchimento 

 



 

 
 

P
IN

TU
R

A
S 

ES
P

EC
IA

IS
 E

 C
O

M
P

LE
M

EN
TO

S 

1/4 

BAUTECH BRASIL                          0800-778-0807 

info@bautechbrasil.com                www.bautechbrasil.com.br 

Ficha Técnica 2.009 
Última Revisão: 03 de Abril de 2014 

 

 Copolímero acrílico, cargas inertes, aditivos, hidrocarbonetos alifáticos, bactericidas não metálicos e 
água. Este produto atende especificações da NBR 11702 

 

 

 

 
 
COMPOSIÇÃO 

PRECAUÇÕES 

 Manter a embalagem sempre fechada, quando não 

estiver em uso. 

 Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade 

que não o condicionamento do produto. 

 Armazenar a embalagem original em local seco, 

ventilado e longe de fontes de calor. 

 Manter fora do alcance de crianças e animais. 

 Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente 

ventilado até a secagem. 

 É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de 

proteção individual) como luvas, botas e óculos de 

proteção. 

 Em caso de contato com pele e olhos, lave com água 

potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não 

provoque vômito. Em ambos os casos, consulte 

imediatamente um médico e leve a embalagem. 

GARANTIA 

As informações aqui contidas são respaldadas por 

testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de 

valores e resultados podem oscilar devido a 

particularidades de ambiente e/ou utilização do 

produto, que não são de responsabilidade do 

fabricante. Não há outras garantias expressas ou 

implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou 

revendedor tem autoridade para estender, alterar ou 

renunciar a estas provisões. 

LIMITAÇÕES 

 Não recomenda-se a aplicação em fissura profundas e grandes imperfeições. 
 


