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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.  

Indicado para a estucagem de paredes e tetos em gesso cartonado (Pladur®). 

Permite nivelar orifícios, fissuras, fendas e ondulações das superfícies; 

Boa aderência e resistência; 

Permite obter uma superfície em boas condições para se proceder à decoração final; 

Fácil lixagem (ver nota 2); 

Pronto e fácil de aplicar. 

 

Aspeto: Pastoso 

Densidade (23ºC): 1,60 ± 0,06 

Rendimento Teórico: 1 – 1,5 m² / Kg   

Rendimento Prático: Depende da porosidade do suporte, aplicação e espessura. 

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

Preparação da Superfície:  

As superfícies devem estar direitas, aprumadas, lisas, bem secas e isentas de gorduras e poeiras.  

As protuberâncias devem ser alisadas, os pregos e outros objetos removidos. Os orifícios, fendas e fissuras devem ser limpas 

de forma a ficar sem poeiras ou materiais mal aderidos. As fendas superiores a 5 mm devem ser previamente preenchidas. 

Processo de Aplicação: 

Espátula. 

Mexer bem o produto antes de aplicar. Aplicar com uma espátula apropriada alisando a superfície.  

Depois de seco deverá sempre ser recoberto com uma tinta de acabamento.  

Diluição: não é necessária          Limpeza de Material: Água 

Nota 1: Aplicar a temperatura superior a 5ºC e humidade relativa inferior a 80%. 

Nota 2: A superfície só deve ser lixada depois de seca. 

Nota 3: Para evitar o aparecimento de manchas por diferenças de absorção da superfície, recomendamos isolar as zonas 

reparadas com uma demão de um primário apropriado. 

Manter fora do alcance das crianças. Usar óculos de proteção. Não causa irritação nem representa risco de causar 

sensibilização em contato com a pele. 

8 Kg e 25 Kg 

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