Tapa Fissuras
Cores
Branco
Embalagem
balde de 500 ml
Caixas de 12 unidades.
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Preparação da Superfície e Acabamento
Aplicar com temperatura compreendida entre +5°C e +40°C
(temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem
encontrar-se bem limpas, desengorduradas. A superfície deve
estar totalmente isenta de partículas soltas ou em vias de se
desagregarem.
Superfícies muito porosas como por exemplo gesso cartonado,
cimento areado, calcário, etc. devem ser previamente tratadas
com primário constituído por uma parte de TAPA FISSURAS e
duas partes de água.
São sempre recomendados testes prévios de aderência. Para
obtenção de melhores resultados, deve aplicar-se o produto sem
exercer pressão. Alisar as juntas com uma espátula húmida.

Centro de Excelência
Better results through Knowledge
O slogan Den Braven “Better results through Knowledge” pode traduzir-se por “os melhores resultados provenientes de um vasto conhecimento adquirido”. O nosso centro de excelência ( CoE) acumula os
conhecimentos adquiridos nas últimas décadas que permitem a criação
de novos produtos e novas tendências de mercado. Esta vasta
experiência é partilhada com todo o grupo Den Braven e com todos os
nossos clientes. Esta partilha permite o desenvolvimento de relações
mais eficientes e facilita a obtenção de melhores resultados, explicando
assim o verdadeiro significado do slogan “Better results through
knowledge”. Visite o nosso website para descobrir como o nosso
centro de excelência (CoE) pode colaborar consigo!
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Descrição
Massa acrílica ultraleve pronta a aplicar, reforçada com fibras
de vidro, para enchimento e reparação de fendas e cavidades
em paredes e tetos. Secagem rápida. As superfícies podem ser
lixadas e pintadas poucos minutos após a aplicação. Indicado
apenas para aplicações em interiores.

Dados Técnicos
Densidade
Encolhimento
Formação de pele
Resistente à temperatura
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Aplicações
Especialmente desenvolvido para reparar e preencher, num
único passo, fendas, cavidades e furos em paredes e/ou tetos
de gesso cartonado em interiores.

Secagem rápida
Não retrai / Não abate
Admite pintura com tintas de base aquosa ou sintética
Fácil aplicação
Não corrosivo para metais

Lixável em 5 minutos

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Certificados
EN 13963: 1A

0,57 g/ml
5%
5 minutes
-20°C até +75°C

