Ficha Técnica Massa Premium

Massa Premium Santa Luzia é um produto inovador desenvolvido para nivelamento e
preenchimento de superfícies. É indicada para furos em paredes, buracos em alvenaria,
madeira , gesso, trincas e fissuras estabilizadas. Pode ser aplicada em áreas internas ou
externas.
Composição: Resina acrílica, cargas minerais especiais, aditivos e água.
Aplicação: Recomenda - se o uso de espátula ou desempenadeira.
Validade : 24 meses.

Observações:
A)

Aplicar a Massa Premium Santa Luzia somente em fissuras estabilizadas;

B)

Aplicar o produto com a temperatura entre 10°C a 40°C e com chuvosos;

A Massa Premium Santa Luzia aceita pintura de tintas a base água. Para pintura
a base solvente é indicada uma cura de 24 horas;
C)

1
D)
A validade do produto está expressa na etiqueta, após aberta a embalagem
utilizar em até 6 meses desde que mantido fechado e ao abrigo do sol e calor;
E)
Para a aplicação do produto, a superfície deve estar limpa, sem pó, seca e
curada, isenta de graxa, óleo e partículas soltas .

Rendimento:
Toda aplicação terá uma variável de acordo com a profundidade, tamanho e
porosidade da superfície.

Secagem
Ao toque :1 hora
Entre demãos: 6horas
Total: 6 horas
Demãos
Deve ser aplicada uma única demão.

Preparação da Superfície
A superfície deve estar limpa e seca, curada e isenta de partículas soltas, óleos,
graxas, ceras, bolores, texturas, etc...

Dicas Importantes
Produto pode ser nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação e ingestão.
Manter a embalagem bem fechada em lugar fresco e bem ventilado, longe de chamas,
faíscas, ou qualquer fonte de ignição, fora do alcance de crianças e animais. Usar luva,
máscara respiratória, óculos de segurança. Se a inalação causar dificuldade respiratória,
remover a pessoa para local ventilado. Se necessário aplicar manobras de
reanimação cardiorrespiratória. Em caso de contato com a pele ou com os olhos, lavar
imediatamente (15 minutos no mínimo). Em caso de ingestão não provocar vômito.Em
todos estes casos procurar auxílio médico e levar a embalagem do produto.
Em caso de incêndio utilizar extintores de pó químico ou gás carbônio.
Não reutilizar a embalagem. Em caso de vazamento, sinalizar e isolar a área, e
absorver o material com areia, terra seca ou outro material absorvente e não combustível.
Recolher o material para posterior descarte. Não classificado como carga perigosa.
Para maiores informações consulte a FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de
Produtos Químico.

COV - Compostos Orgânicos Volateis : 0,88g/l

FABRICANTE: PARIS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
Rodovia SC 438, Km 197, nº12698 - CEP88735-000 - Gravatal/SC
Insc. Est.:25.647.752-3 CNPJ:97.553.309/0001-40
Químico Responsável: Luiz G. Barbosa CRQ 09201756 13 Região

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR
Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as
recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos
e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).
Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à
disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não
possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por
isso, não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira
responsabilidade dos profissionais contratados.
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Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou
qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de
prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.
Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou
pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

Revisado em junho de 2016.
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