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 Ficha Técnica                          Massa de Carapas  
   

 

PRODUTO: 
  Massa de CARAPAS. 
 
 
DESCRIÇÃO: 
 Massa de CARAPAS é uma massa cuja formulação é baseada numa emulsão aquosa de copolímero 
vinil-acrílico. A película é dura e o relevo confere-lhe um bom efeito decorativo, disfarçando pequenas 
irregularidades da superfície. 
 
 
USO RECOMENDADO: 
 Base para revestimento de paredes e lambrins em interior, sobretudo em zonas onde se requer 
facilidade de limpeza. 
 
 
CONSTANTES FÍSICAS: 
  Acabamento------------------------------- fosco 
  Cores--------------------------------------- Branco 
  Volume de sólidos----------------------- 52 % 
  Rendimento teórico---------------------- Ver observações 
  Ponto de inflamação--------------------- Não inflamável  
  Massa volúmica-------------------------- 1,5 Kg/litro 
  Secagem ao tacto------------------------- 4 horas (20 ºC) 
  Cura completa---------------------------- 4 a 6 dias (aprox.) 
   
 
NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico. 
 

 
PORMENORES DE APLICAÇÃO: 
 Espalhar a massa com escova ou rolo adequados e, após um curto período de secagem, rolar com rolo 
decorativo de borracha por forma a obter o relevo e efeito desejado. 
 Não diluir. 
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 O intervalo de recobrimento mínimo é quando completamente curado (4-6 dias) dependendo das 
condições ambientais (temperatura, humidade, ventilação). 
 Não possuí intervalo de recobrimento máximo. 
 
 
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES: 
 Betão e rebocos (curados e secos) – Em caso de contaminação com óleos ou gorduras, lavar com 
detergente adequado. Enxaguar com água limpa e deixar secar. 
 Remover partículas soltas e limpar bem de poeiras. A superfície deverá apresentar-se bem 
“desempenada”. 
 Outras situações - Consultar os nossos serviços técnicos. 
 
 
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: 
 Evitar a aplicação com muito vento. Aplicar unicamente quando a aplicação e a cura se podem 
processar a temperaturas ambientais e de substrato acima de 10 ºC. 
 
 
OBSERVAÇÕES: 

Espessura do filme/Rendimento: Devido ao relevo natural da película, não tem significado a indicação 
de uma espessura seca bem como do rendimento teórico. 

Para efeitos práticos, e pressupondo que a superfície se encontra com boa planeza, estima-se um 
consumo de cerca de 1,5 Kg/m2 

 

(no conjunto das duas demãos) para obtenção do relevo característico deste 
tipo de acabamento. 

NOTA: Lavar as ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso. 
 
 
SEGURANÇA: 
  Como regra geral deve evitar-se a inalação de vapores de solventes ou de tintas pulverizadas e 
o contacto com a pele e olhos. Ao aplicar tintas em espaços confinados ou áreas de ar estagnado, recomenda-
se a ventilação forçada do local. 
  A Massa de CARAPAS Arco-Íris destina-se a uso profissional. 
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