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FICHA TÉCNICA  
 

MASSA TAPA FENDAS  

REF.17 0008 000 
 
 
DESCRIÇÃO: 

A MASSA TAPA FENDAS é um produto para revestimento de superfícies no interior, pronto a aplicar, 

com poder de enchimento e regularização para superfícies, sobretudo paredes, tetos, cimento, estuque, 

gesso, madeira, etc..permitindo obter uma superfície em boas condições para se proceder a decoração 

final. 

COMPOSIÇÃO:  

 A composição da MASSA TAPA FENDAS baseia-se 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.  

 

CARATERISTICAS: 

Densidade: 1,60 + 0,06  

Aspeto: Pastoso  

Teor de Sólidos em Volume: 57 + 2%  

Ponto de Inflamação: não inflamável  

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO: 

A MASSA TAPA FENDAS é um produto utilizado para a estucagem de paredes e tetos no interior. Tem 

um ótimo desempenho no enchimento de pequenos orifícios, fissuras, fendas e ondulações, permitindo 

nivelar as superfícies. É de fácil aplicação, tem uma boa aderência, resistência e fácil lixagem. 

 

MODO DE UTILIZAÇÃO: 

A superfície só deve ser lixada depois de seca. 

Deve limpar-se convenientemente os orifícios, fendas, fissuras, etc. existentes de modo a libertá-los de 

poeiras ou materiais mal aderidos.  

Humedecer com uma esponja a fissura onde se vai aplicar a massa, aplicar em camadas finas (não 

exceder 3mm) com uma espátula exercendo pressão, deixar secar entre camadas, e repetir se 

necessário. Lixar com uma lixa fina e limpar o pó, com uma pano apenas húmido, e deixar secar. 
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Rendimento Prático: 1 a 1,5 m2 / Kg (estes valores podem variar consoante a porosidade do suporte, aplicação, e 

conforme espessura.)  

Tempos de Secagem: 4 a 8 horas (consoante as temperaturas)  

Aplicação manual: Espátula (aconselhamos mexer o produto antes de aplicar)  

Diluição: Não. (este produto é fornecido pronto aplicar)  

Limpeza de Material: Com água, logo após a aplicação 

 

PRECAUÇÕES:  

Este produto não é irritante nem representa risco de causar sensibilização em contacto com a pele. 

Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. 

Não aplicar com temperaturas inferiores a 5ºC, nem sobre suportes com humidade permanente. 

 

APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 

É comercializada em embalagens de 1, e 5Kg. 

ARMAZENAGEM: 

Deve-se conservar as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e 

humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. 

 

VALIDADE:  

O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de 

Armazenagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. 
Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas 
características. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da 
GROUHT. Reservamos o direito de alterar os dados que constam nesta ficha sem qualquer aviso prévio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


