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BARRIMATE FINA (Massa para Acabamento)  ATUALIZAÇÃO: Abril 2018 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

Produto de base aquosa, especialmente desenvolvido para preparação de superfície quando se 

pretende dar um acabamento liso de alta qualidade, em tetos e paredes interiores.  

INDICAÇÃO 
 

Normalmente aplicada em camadas finas, sobre as superfícies a pintar, rebocos de cimento, pladur, 

etc. 
 

ESPECIFICAÇÕES 
 

 Cor- Branco Sujo 
 Aspeto- Massa Homogénea 
 PH: 6-7 
 Secagem: 

o Depende da espessura da camada 
o Em média- 24 a 48 Horas 

 COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Produto não abrangido pela Diretiva 2004/42/CE. 
 

DILUIÇÃO 
 

 Exclusivamente água e apenas quando absolutamente necessário. 

 De preferência aplicar tal como é fornecido. 

 Diluente de limpeza- Água. 
 

APLICAÇÃO 
 

 Aplicar a massa sobre o suporte com a ajuda de uma máquina apropriada e espátula. Deixar 

secar e lixar, até regularização da superfície. 

 Os suportes devem apresentar-se limpos, secos e isentos de poeiras e de gorduras e de 

partículas mal aderentes. As protuberâncias devem ser eliminadas e as cavidades superiores a 

5mm devem ser primeiro eliminadas com a aplicação de Massa de Enchimento (“Barrimate 

Grossa”). 

 Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água. 
 

RENDIMENTO 
 

Variável conforme o estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor médio 1a 

2m²/Kg. 
 

CONSERVAÇÃO 
 

 Dois anos em latas de origem, cheias e bem fechadas. 

 Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares. 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

 Produto não inflamável e não nocivo. 

 Em caso de contacto com a pele ou com os olhos, lavar com água abundante.  Cópia não controlada 
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