POLYPLAST
REBOCO DE ALISAMENTO E ENCHIMENTO

1. APRESENTAÇÃO
POLYPLAST é um revestimento multi-uso de reparação de fissuras/buracos e alisamento, aplicável em
interior e exterior sobre paredes e tectos. Vem na forma de uma pasta branca pronta para a aplicar, com
qualidades específicas técnicas que permitem um acabamento perfeito sem contração nem fissuração
após a secagem.
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Produto pronto a aplicar muito maleável :
● Não requer recipiente,
● Nem misturador,
● Nem misturar muito tempo.
Econômico (permite ganhar tempo, economia de produto).
Aplicação fácil e rápida com um resultado perfeito.
Aplicar numa só camada.
Não escorre (elevada capacidade thixotrope).
Não escava, sem contração nem fissuração o secar.
Permanece ligeiramente flexível.
Não requer lixamento, veja pouco ou muito facilmente.
Seca muito rapidamente em superfície e pode ser coberta com tinta 1 hora após a aplicação.
Resiste à água.
Aplicável em interior como em exterior.
Se colora facilmente, misturando-o com as tintas e lasures de acabamentos.
Substitui idealmente o cordão de massa dos suportes da janela. Solins des fenêtres
Produto seguro para os utilizadores e os suportes (ININFLAMMABLE, NÃO TÓXICO, NÃO
CORROSIVO).

3. AMBITO DE APLICAÇÃO
POLYPLAST é especialmente concebido para :
● Obstrução de fissuras, buracos…
● Juntas dos painéis de gesso cartonado, gesso e rodapés, etc…
● Reparação de revestimentos de materiais porosos (madeira, gesso, estuque, betão, argamassa,…).
● Restauração de suportes estragados.

4. MODO DE EMPREGO
POLYPLAST é pronta a aplicar.
Limpar o suporte e remover as partes friáveis.
Humidificar levemente o suporte antes da aplicação.
Retirar POLYPLAST com uma espátula.
Amolecer a massa na espátula antes da aplicação.
Aplicar com uma espátula ou com uma faca para revestir.
Encher os buracos ou fissuras apertando bem e sem deixar zonas ocas.
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Molhar a espátula para um alisamento perfeito em acabamento.
Se é necessária uma lixagem ou polimento, esperar a secagem completa do revestimento.
Pode ser pintado 1 hora depois da aplicação a 20°C.
Precauções: se o POLYPLAST estiver muito seco, basta adicionar um pouco de água até obter a
consistência desejada.
Aplicação :
Temperatura de
aplicação

: Entre +5°C e +30°C

Ferramentas

: Espátula, faca para revestir

Limpesa das
ferramentas

: Água

5. CARACTERÍSTICAS
Aspeto no
recipiente

: Pasta branca

Massa volúmica

: 0.42 ±0.05 g.cm-3

Rendimento

: 1L = 1 sala de 9m2

COV
(Decreto n.º
2011-321 de
23/03/2011)

:

Conservação

: 2 anos na embalagem original fechada.

*

(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança).

6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO
●
●

●
●

Consultar a ficha de dados de segurança do producto em www.quickfds.fr.
Guardar em local fresco e seco, ao abrigo do gelo.
Fechar bem hermeticamente a embalagem após cada utilização.
POLYPLAST não é indicado para selagens ou fixações de objectos.
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As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a nossa
responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos. Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie reserva o
direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não foi alterada
por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.

Produto destinado exclusivamente a uso profissional.

