
 

Ficha Técnica nº 16 Data:22-10-2012 

Massa para Acabamentos  Revisão: 0 

 

MALTA INDUSTRIAL-Fábrica de Tintas, Lda.     MALTA - 6400- 301 Pinhel – Portugal  
Telf/ Fax: 271412 610   www.miftintas.com 

Página 1 de 1 

Código: Barrimate Maltex 
Descrição  
 Produto de base aquosa, especialmente desenvolvido para preparação de superfícies, quando se pretende dar um 
acabamento liso de alta qualidade, em tectos e paredes interiores. 
 
Utilização 
Utilizada na Construção Civil, normalmente aplicada em camadas finas, sobre as superfícies a pintar, rebocos de cimento, 
pladur e outros. 
 

Características Técnicas 
Aspecto: Pastoso 
Cor: Branco 
Brilho: Não aplicável 
Viscosidade: Não aplicável 
 

Aplicação 
Aplicar a massa sobre o suporte base com a ajuda de uma máquina apropriada e espátula. Deixar secar e lixar, até 
regularização da superfície.  
 Os suportes devem apresentar-se limpos, secos e isentos de poeiras, gorduras e de partículas soltas.  
As protuberâncias devem ser eliminadas e as cavidades superiores a 5mm devem ser primeiro eliminadas com a aplicação de 
uma massa de Enchimento.  
Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água; 
 

Diluição 
Exclusivamente água e apenas quando absolutamente necessário.  
Aplicar de preferência, tal como é fornecido.  
Diluente de limpeza- Água 
 

Rendimento Previsto 
Variável conforme o estado do suporte, podendo no entanto considerar-se como valor médio 1a 2 m²/Kg; 
 

Tempo de Secagem 
Depende da espessura da camada: Em média- 24 a 48 Horas; 
 

Tipo de Embalagens 
Aprox. 900 g 
Armazenamento / Conservação 
Um ano em latas de origem, cheias e bem fechadas.  
Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares 
Higiene e Segurança 
Consultar Ficha de Dados de Segurança do Produto. 
Produto não inflamável e não nocivo.  
Em caso de contacto com a pele ou com os olhos, lavar com água abundante 

Nota: 
As indicações previstas são de carácter geral. 
Recomenda-se que sempre que necessário sejam efetuados ensaios prévios, considerando as diferentes condições de 
trabalho de forma a evitar prejuízos de mão-de-obra e outros custos inerentes à sua aplicação. 
A que esta firma será alheia, responsabilizando-se apenas pelo fornecimento gratuito da tinta aplicada quando constatado 
deficiência de fabrico da mesma. A nossa assistência técnica, dispõe-se a esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente 
ocorram. 

 


