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MASSA TAPA-FÁCIL  
 

MASSA MULTIUSO 

MS 46.00.651-40   (150 gramas) 

 

 

Descrição: 

Massa Tapa-Fácil é multiuso, ultraleve, com nanotecnologia que preenche e nivela 

imperfeições como rachaduras, fendas e buracos em alvenaria, madeira e gesso.  

De fácil aplicação e secagem rápida, corrige as imperfeições sem rachaduras e retração 

Possibilita a correção de forma extra rápida em única aplicação, com resistência às 

intempéries e ao mofo. Atende a norma ABNT NBR: 11.702/2019 –  Tipo 4.7.1 

 

Uso e Aplicações:           Indicado para superfícies externas e internas de alvenaria, reboco, concreto, madeira e gesso. 

 

Diluente/Catálise: 

Produto pronto para uso. 

Em caso de já ter sido aberta e guardada, se apresentar ressecamento, basta adicionar de 3 

a 5 ml de água e homogeneizar muito bem antes do uso. 

 

Formas de 

Aplicação: 

Espátula ou Desempenadeira: pressionar levemente contra o orifício e nivelar. Evite deixar 

espaços vazios. Imperfeições que não permitam a penetração ou aderência, devem ser 

alargadas em forma de “V” com auxilio de ferramenta abre trinca ou similar adequada.  

Se necessário, lixar a superfície após a secagem completa do produto.  

A limpeza do material utilizado deve ser feita com água. 
   

 

Demão(s) 

recomendada(s): 

Aplicar única demão ou caso necessário, a segunda demão,  com intervalo de 2 horas entre 

as aplicações. 

 

Secagem (25ºC) 

Ao Toque: 25 minutos.  

Manuseio: 2 horas. 

Final: 6 horas, podendo variar de acordo com as condições meteorológicas e espessura 

aplicada do produto 

 

Instruções Gerais: 

 

Produto pronto para uso. Preparar a superfície conforme Norma ABNT NBR 13.245:2011, 

que deverá estar seca, firme, coesa, limpa e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. 
Aplicar com temperatura entre 12ºC e 35ºC e umidade relativa do ar entre 40 e 80%, 

aplicações foras destas condições poderão apresentar problemas de secagem e aderência. 
Com auxílio de uma espátula flexível ou celuloide, aplique uma demão da Massa TAPA-

FACIL e espalhe uniformemente até o preenchimento total da superfície, somente deve ser 

utilizada em fissuras estabilizadas, pois a mesma não é elástica. 

 

 

Rendimento 

teórico: 

Variável de acordo com a rugosidade da superfície, método, condição e técnica de aplicação, 

principalmente tamanho e profundidade do orifício a ser preenchido.  

 

Normas de 

Segurança: 

Manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. 

Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.  

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, 

óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.  

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso 

e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto 

no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq. 

 


