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1. PRODUTO: REPARA TUDO - TETOS , PISOS E PAREDES

2. DESCRIÇÃO:
Argamassa polimérica a base de emulsão acrílica, cargas minerais e aditivos químicos especiais.
Ideal para reparos rápidos em pisos,paredes e tetos. É fornecida pronta para o uso e confere alto
grau de resistência a compressão, tração e flexão em poucas horas, sendo indicada para aplicação
em superfícies horizontais e verticais.
Embalagem/Peso: Bisnaga de 0,5Kg
Validade: 18 meses da data de fabricação
Rendimento: variável de acordo com a aplicação

3. INDICAÇÕES DE USO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cola revestimentos cerâmicos, peças de concreto, pedras naturais
Repara trincas e fissuras
Fechamento de fendas e buracos na parede;
Refaz quinas quebradas
Veda e tampa buracos
Repara superfície de cimento, madeira e gesso
Repara juntas antigas e ou danificados
Fixa azulejo, sancas e rodapé.

VANTAGENS
•
Pronta para uso;
•
Na cor branca facilitando o acabamento do reparo
•
Serviço limpo e rápido
•
Secagem rápida, atinge resistência superficial com 12 horas
•
Fácil aplicação
•
Produto pode ser conservado na embalagem mesmo após aberto
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4. NÃO INDICADO PARA:
•
•

Fixação estrutural de chumbadores e parafusos;
Trincas e fissuras que não estejam estabilizadas;

5. MODO DE USAR:
5.1. PREPARE A BASE:
A superfície que serão coladas devem estar secas e limpas livres de resíduos, como pó, areia,
óleos e graxa.

5.2. APLIQUE O PRODUTO:
Utilize a própria embalagem como aplicador, abrindo a ponta da bisnaga no local indicado, não
adicione água ou outro componente no produto. Possui propriedade bactericida e antifungecida,
bem como presença de impermeabilizante em sua composição. Total aderência a bases
cimentícias, cerâmicas e pedras naturais
PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO:
Reparos com dimensões superiores a 2 cm, devem ser efetuados em mais de uma camada ,
limitadas a 2 cm de espessura por camada para facilitar a secagem do produto, o tempo de
secagem neste caso variará de acordo com a espessura do reparo;
Utilizar a própria embalagem para máximo rendimento;

6. PRECAUÇÕES
o A cura inicia 30 minutos após a aplicação, com 12 horas já apresenta resistência
a intempéries e terá secagem total após 72 horas a 21°C.Em casos de aplicação
a temperaturas abaixo de 10°C, o produto poderá apresentar ampliação do tempo
de secagem, não impactando em sua resistência final.
o Produto pronto para o uso, dosado em laboratório, não adicionar outros
materiais ao mesmo.

7. QUÍMICO RESPONSÁVEL: – CRQ: 09300069 IXa Região
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8. CONSUMO ESTIMADO :
O consumo variará de acordo com o reparo a ser executado;
9. ESTOCAGEM:
Mantenha a bisnaga vedada em local seco. Quando a embalagem for aberta, limpe o bico e feche
com um grampo ou fita evitando a entrada de ar, para manter o produto no estado original.
10. VALIDADE:
O produto possui validade de 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se
respeitadas as condições de armazenamento e com o produto em suas embalagens originais e
lacradas.
11. SEGURANÇA:
Utilizar EPI's adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos
lavar com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procurar imediatamente
atendimento médico. Produto não inflamável e não explosivo.

12. TOXIDADE DO PRODUTO
Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consultar
a Ficha de Segurança do produto. Manter longe do alcance de crianças e animais.

