BOLETIM TÉCNICO - REVISÃO 01 - MAR/2021

MULTIMASSA TAPA-TUDO
Descrição

Superfícies

Multimassa Tapa-Tudo é um produto de alta tecnologia que preenche e nivela imperfeições dos mais
diversos tipos de superfícies. Possibilita correção de
forma extra rápida em uma única aplicação. Não
racha, não retrai e é muito prática, pois devido a sua
textura leve, permite grande facilidade de manuseio.
Pode ser utilizada em ambientes internos e externos, podendo receber acabamento de tinta base
água ou base solvente.

Alvenaria e semelhantes, madeira e gesso.

Principais benefícios
Fácil de aplicar e lixar, não racha, não retrai e
corrige imperfeições com uma aplicação.

Cores
Branco.

Informações Técnicas
Embalagens

Demãos e Secagem

Rendimento

90g e 340g

Prazo de Validade

36 meses

Embalagem fechada, sem uso

Prazo de Validade

6 meses*

Após embalagem aberta

1

Ao toque: 1h
Entre demãos: 6h

Demão*

Rendimento variável de acordo com rugosidade, preparação
da superfície, método e técnicas de aplicação e principalmente do tamanho e profundidade do orifício/imperfeição a ser
preenchida.

Completa: 6h

*Variável de acordo com o tamanho e a profundidade da
imperfeição.

Sólidos por Peso

50,0 a 56,0%

Peso Específico

0,2—0,5 g/cm3

Ponto de Fulgor

VER FISPQ

Diluição e Ferramentas

Ambiente

ESPÁTULA
Interno e Externo

* Embalagem fechada e sem diluição
Pronto para uso

Fosco

Lembre-se de homogeneizar bem o produto antes de utilizar!

Sistema de Pintura
Preparação de Superfície (NORMA NBR13245)
A superfície deverá estar limpa e seca, curada, lisa e nivelada, isenta de partículas soltas,
óleos, ceras, graxas, mofo, sais solúveis ou qualquer outra sujidade, com textura e grau de
absorção uniforme.
Fissuras estabilizadas podem ser preenchidas com a Multimassa Tapa-Tudo:
Verificar se é possível preencher a fissura com a massa, em caso positivo preencher normalmente com o auxílio de espátula.

Para fissuras onde não é possível preencher com a massa, abri-la em forma de ‘V’, proceder
de acordo com a limpeza do pó e partes soltas e preencher a fissura com a Multimassa e com
o auxílio de espátula pressionar a massa contra a fissura.
A Multimassa Tapa Tudo deve ser utilizada somente em fissuras estabilizadas, pois a mesma
não é elástica.

Aplicação
Após a correta preparação da superfície, aplicar: 1 demão de um dos seladores indicados nos
"Produtos Auxiliares" + 1 demão da massa. Após seco, aceita qualquer tipo de acabamento
base água ou base solvente.

OBS.: Aplicar com espátula adequada para o trabalho, pressionando levemente contra o
orifício e nivelando da melhor maneira, evitando deixar espaços vazios. Quando o nivelamento
é feito adequadamente não é necessário lixar. Caso a massa já tenha sido aberta e esteja um
pouco ressecada é possível adicionar uma colher de água e misturar. Se for necessário, lixe
quando a massa estiver seca (após o tempo de secagem final). Retire o pó para o aplicar o
acabamento final.

Produtos Auxiliares:
SELADORES: Multiselador Aquoso Pigmentado (madeira e alvenaria), Selador Acrílico Renner.
ACABAMENTOS: Extra Esmalte Rápido, Dulit Esmalte Sintético, Esmalte Ultrarrápido Base
Água
ACABAMENTOS: Toda linha Rekolor, Extravinil Látex Hiper; Tinta Acrílica para Gesso;
Ducryl Tinta Acrílica Semibrilho, Ducryl Rende Mais , Profissional ACR, Polipar Multiuso.
Depois de aplicar o produto: limpe as ferramentas com água.

Recomendações gerais
A durabilidade e a integridade da pintura depende das condições e qualidade do substrato a
ser pintado. Problemas de substrato ou de pinturas antigas, tais como: desagregação, deterioração, descascamento, infiltrações de umidade, desplacamento, fissuras, trincas, proliferação
de microorganismos, sujeiras e outros contaminantes/problemas, comprometerão a integridade
do acabamento bem como sua durabilidade e desempenho. Assim sendo, para evitar estes
problemas, é fundamental a preparação da superfície, bem como seguir todos os procedimentos e recomendações descritos na embalagem e nesse boletim técnico.
Homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo;

Limpar gotas e respingos de tinta com os solventes recomendados para a diluição da tinta,
enquanto ainda estiverem úmidos.
Os instrumentos e utensílios utilizados na pintura devem ser limpos com os solventes recomendados para a diluição da tinta, logo após o encerramento da jornada de trabalho;
Utilizar somente produtos recomendados pela empresa, tais como fundos, primers, seladores,
solventes, massas, texturas, etc., para evitar problemas de compatibilidade entre os produtos e
obter o máximo desempenho da pintura;
Este material foi desenvolvido com base no melhor do nosso conhecimento técnico, fornecendo
informações gerais sobre nossos produtos e usos, não podendo ser consideradas como garantia de propriedades específicas de cada produto ou de suas aplicações. Desta forma, nos
reservamos o direito de alterar estas informações sem aviso prévio, em função do aprimora-

mento e evolução contínua do conhecimento técnico.
As informações são válidas única e exclusivamente para as aplicações descritas neste BT.
Para aplicações diferentes das especificadas ou outras recomendações, consulte nosso Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (0800-5123800).
Condições climáticas: Aplicar com temperatura entre 10 e 40º C., e com umidade relativa do
ar entre 40 e 80%; pinturas fora destas condições, poderão apresentar problemas de secagem,
aderência, corrugamento, marcas de rolo, manchas de brilho e cor, dentre outros problemas.

Não recomendamos efetuar pinturas externamente, se num período de 24 H está sendo esperado chuva ou condensação intensa de umidade (nevoeiro, sereno, maresia, ...).
Após período de chuva, aguardar pelo menos 3 dias de tempo bom, para a parede secar, antes
de efetuar a aplicação.
Condições de armazenamento: 36 meses a partir da data de fabricação, armazenado em
local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta,
danificada por ação química, física ou outros agentes externos. .
Composição: Emulsão Acrílica modificada, cargas minerais, aditivos e água.
Para informações de segurança, consulte FISPQ no site www.tintasrenner-deco.com.br

Dúvidas?
Entre em contato pelo SAC no número 0800-512-3800 ou pelo email sdc2@ppg.com

Condições de Garantia
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