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1 - DESCRIÇÃO
Massa ultraleve para preenchimento/nivelamento de imperfeições, fissuras, espaços deixados por pregos e
parafusos e também fendas de nó de madeira. É fácil de aplicar, com uma única aplicação é corrigida a imperfeição
sem rachaduras e retração. Possui secagem rápida, recomendada para interior e exterior e aceita qualquer tipo de
acabamento base água e base solvente.
Cor: Branco.

2 - COMPOSIÇÃO
Resina acrílica, cargas inertes, aditivos e água.

3 - RECOMENDAÇÕES DE USO
Aplicação

Espátula/Desempenadeira. Pronta para uso.

Secagem

Completa: 6 horas
Intervalo entre demãos: 6 horas
Variável de acordo com a espessura da camada
utilizada.
Produto pronto para uso. Caso a massa já tenha sido
aberta ou esteja um pouco ressecada, adicionar uma
colher de água e misturar

Diluição

Rendimento

Rendimento variável de acordo com rugosidade,
preparação da superfície, tamanho e profundidade do
orifício a ser preenchido.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem a
respeito à preparação da superfície e conhecimentos técnicos do
aplicador.
PT (Português - BR)
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4 - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
A superfície a ser pintada deverá estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa,
sabão ou mofo. Evitar deixar espaços vazios.

5 - RECOMENDAÇÕES








Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e
umidade relativa do ar superior a 90%;
Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Se ocorrer lave toda a
superfície com água corrente imediatamente;
A Massa Golflex deve ser utilizada somente em fissuras estabilizadas, pois a mesma não é elástica.
A superfície pintada só poderá ser lavada após 30 dias da sua aplicação.
Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser
efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de
produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada.
O desempenho depende da preparação, uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura assim como
do sistema empregado para aplicação.

6 - ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA




Armazenar em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido
aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.
Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.
O produto não apresenta perigo potencial à saúde. Recomenda-se a verificação conforme cada
instalação, a necessidade de utilização e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) ao lidar com
qualquer instalação. Para maiores informações consultar a Ficha de Segurança de Produto Químico
(FISPQ).

7 - EMBALAGENS DE FORNECIMENTOS
Fornecido em embalagens de 90g e 340g.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem a
respeito à preparação da superfície e conhecimentos técnicos do
aplicador.
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