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MASSA P/ MADEIRA BR12  

MS 08...(CORES). 

 

 

 

Descrição: 

A MASSA BR12 é uma massa para madeira, base de água, com baixo odor, ecologicamente 

correta, especialmente feita para calafetar assoalhos e preparar e reparar superfícies de 

madeira é fácil de aplicar, lixar e seca rapidamente. Permite receber diretamente 

acabamentos como stains, vernizes, esmaltes, lacas, seladoras e fundos niveladores, tinta 

látex, poliuretanos, esmalte sintético, ceras, vernizes, etc.; Produto monocomponente: não 

necessita adicionar agente de cura; Muito fácil de lixar; Solúvel em água enquanto na fase 

pastosa; Não tem cheiro ou vapores tóxicos. 

Disponível nas cores tradicionais branco, marfim, ipê, mogno, cerejeira e imbuia, sucupira, 

cumaru, castanho, jatobá, nó de pinus, podendo ser misturadas entre si, para obter outras 

diversas tonalidades intermediárias. 

 

 

Uso e Aplicações:          

 

Para preparo, reparos e preenchimento de imperfeições em superfícies de madeira como: 

Assoalhos de madeira corrida ou tacos; Rodapés; Degraus; Portas; Batentes de portas e 

janelas; Móveis; Artefatos em madeiras; etc. 

 

Diluente/Catálise: 
 

Produto pronto para uso, se necessário, diluir em até 5% com água. 
 

 

Teor de Sólidos: 

 
 

Por Peso:  80  +/-   2 % 

 

Formas de 

Aplicação: 

Desempenadeira ou espátula de aço. Aplicar em camadas finas até obter o nivelamento 

desejado.  

   

 

Demão(s) 

recomendada(s): 

De duas a três demãos, em camadas finas e sucessivas, até o nivelamento desejado. Lixar 

entre as demãos. Entre demãos aguardar 2 horas. Lixamento final, após  4 horas no mínimo, 

depois da última demão. Dependendo das condições climáticas, esses prazos poderão ser 

alterados. 

 

Secagem (25ºC) 

Ao Toque:        01 hora 

Ao Manuseio:  02 a 04 horas 

Final:                24 horas 

 

Instruções Gerais: 

 

 

A Massa BR12 é aplicada pelos métodos convencionais, com espátula ou desempenadeira.  

Qualquer que seja a superfície a ser pintada deverá estar limpa e completamente livre de 

umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da 

madeira, etc. A Massa p/ Madeira BR12 deve ser bem homogeneizada antes de ser aplicada. 

O lixamento é recomendável logo que se observe a secagem. Deve-se levar em conta que o 

tempo de secagem está diretamente relacionado com a espessura da camada aplicada, ou 

seja, uma camada fina seca muito mais rápido que uma outra mais espessa. Em condições 

normais de aplicação com espátula, uma película de massa de 0,5 mm seca ao ponto de 

lixamento em 60 minutos.  

A pintura poderá ser feita diretamente sobre a massa lixada, dispensando o uso de seladoras 

ou fundos especiais. Recomenda-se que a aplicação do acabamento seja feita após secagem 

completa da massa, depois de 24 horas no mínimo. 
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 Rejuntamento de assoalhos: os rejuntamentos estreitos (2 mm) são normalmente calafetados 

com uma ou duas demão, aplicados com espátula.  

Os rejuntamentos mais largos devem ser feitos com um repasse. Deve-se observar também, 

nos assoalhos de tábuas, que elas estejam firmemente colocadas com o espaçamento 

máximo de 40 cm entre os apoios, com encaixe tipo "macho e fêmea". A Massa BR12 não 

deve ser considerada responsável pela união das tábuas entre si. Se houver movimentação do 

assoalho, a massa certamente trincará.  

Solubilidade: embora solúvel em água quando em sua fase pastosa, logo após a secagem, a 

massa torna-se totalmente insolúvel.  

Para garantir a aderência da tinta de acabamento sobre a massa é de fundamental 

importância eliminar totalmente o pó proveniente do lixamento. Para isso utilizar 

preferencialmente um pano úmido e aguardar aproximadamente 30 minutos para iniciar a 

pintura. 

Massa BR12 é  compatível com os pigmentos Brasimix  (usados para tingir tinta látex) e por 

esta razão, tonalidades especiais podem ser obtidas com adição de pequenas quantidades 

destes pigmentos. Algumas tonalidades intermediárias também podem ser obtidas 

misturando as cores disponíveis. 

 

Evite aplicar em dias chuvosos. Procure usá-la com temperatura ambiente entre 15C° e 40ºC 

e umidade relativa do ar inferior a 85%. Manter o ambiente bem ventilado com portas e 

janelas abertas durante o lixamento e a aplicação. A performance e o desempenho do 

produto dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de 

fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade 

relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, técnicas de aplicação e outros em 

casos excepcionais. 

 

 

 

Rendimento 

teórico: 

 

 

 

400g calafeta aprox. 40m de junta 2x2mmou 80m de 1x2mm. 

O rendimento pode variar de acordo com o tipo de substrato, preparação da superfície e 

método de aplicação. 

 

 

 

 

Normas de 

Segurança: 

 

Produto não inflamável manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais 

e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. - nunca 

reutilizar a embalagem - durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara 

protetora, óculos de segurança e luvas. -  Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso 

de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos. 

 

 


