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A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom 
armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis 
e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhumas responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta 
informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque 
duvidas. 
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Identificação Técnica 
Produto baseado em cargas minerais especialmente calibradas para proporcionarem a melhor aplicabilidade e enchimento 
do suporte e um ligante aquoso patenteado, resistente ao envelhecimento, quimicamente inerte e não tóxico.  

Campo de Aplicação 
Indicado para a estucagem de superfícies no exterior. Recomendado para o enchimento de pequenos orifícios, fissuras, 
fendas e ondulações, permitindo nivelar as superfícies. 

Propriedades 
Permite nivelar orifícios, fissuras, fendas e ondulações das superfícies; 
Boa aderência; 
Permite obter uma superfície em boas condições para se proceder à decoração final; 
Boa resistência à água depois de aplicada a pintura de acabamento; 
Fácil lixagem e aplicação. 

Características  
Aspeto: Pastoso 
Densidade (23ºC): 1,60 ± 0,08 
Rendimento Teórico: 1 – 1,5 Kg / m²    
Rendimento Prático: Depende da porosidade do suporte, aplicação e espessura. 

Secagem (20ºC) 
4 – 8 horas (dependendo do suporte e da camada aplicada) 

Aplicação 
Preparação da Superfície: De uma forma geral, as superfícies devem estar direitas, aprumadas, lisas, bem secas e limpas de 
gorduras e poeiras.  
As protuberâncias devem ser alisadas, os pregos e outros objetos removidos. Os orifícios, fendas e fissuras devem ser limpos 
de forma a ficar isentos de poeiras ou materiais mal aderidos. As fendas superiores a 5 mm devem ser previamente 
preenchidas. 
Em repintura: O suporte deve encontrar-se bem aderente efetuando uma raspagem/lixagem para remover material mal 
aderido. 
Em suportes pulverulentos ou friáveis: aplicar previamente uma demão de Primário Lacalite (S0715-L). 

Processo de Aplicação: Mexer bem o produto para completa homogeneização e aplicar à espátula uma ou mais camadas de 
cerca de 3 mm de espessura, lixando sempre entre camadas. Começar por encher zonas a repara e deixar secar. 
Recomendamos a aplicação do Primário Lacalite (S0715-L) ou de Stop-Sil Branco (S0721-L) depois da massa Siltek Super 
encontrar-se bem seca e lixada. Aguardar 24 horas antes de efetuar a pintura de acabamento. 

Diluição: não é necessária          Limpeza de Material: Água 
Nota: Não aplicar a temperaturas baixas e humidade relativa do ar superior a 80%. 

Segurança 
Manter fora do alcance das crianças. Usar óculos de proteção. Não causa irritação nem representa risco para a pele. 

Embalagens  
8 Kg e 25 Kg  

Estabilidade em Armazém  
Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas. 
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