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A massa para enchimento de paredes da KREIDEZEIT 
consiste numa argamassa mineral, à base de cal, com 
aderência melhorada, de fácil preparação para o 
alisamento e enchimento em espaços interiores. 
Destina-se a reparações de camadas superficiais e ao 
alisamento de superfícies rugosas de paredes. 
Após 3 horas, pode passar-se uma lixa pelas camadas 
superficiais. 
Espessura de revestimento 0 - 2 mm. 
 
APLICAÇÃO 
Em espaços interiores em todas as superfícies firmes, 
ligeiramente absorventes, tais como argamassas de cal 
e de cimento e cal, revestimentos de gesso e em betão. 
Adequado para o barramento completo de gesso 
cartonado e placas de fibras de estafe após a vedação 
com materiais recomendados pelos fabricantes das 
placas. 
Não é adequado para ser usado como produto de 
enchimento de juntas em gesso cartonado. 
Aplicação em tintas de dispersão à base de resinas 
sintéticas fixas, após a aplicação em amostras, com 
resultado positivo. Não utilizar em madeira, madeira 
transformada e tintas de dispersão à base de resinas 
naturais. 
 
CARACTERÍSTICAS 
- Pó a misturar com água 
- transpirável 
- todos os componentes são de origem natural 
- sem conservantes 
 
COMPOSIÇÃO 
Grãos de mármore, pó de mármore, cal de mármore 
hidratada, celulose, metilcelulose, perlite, caulino. 
 
PREPARAÇÃO DA BASE 
A base deve ser resistente e estar limpa, seca, firme, 
sem gordura e sem corantes e substâncias que possam 
interferir com a aplicação. 
- Remover bem as poeiras das superfícies. 
- Limpar bem o pó de superfícies “farinhentas“ e 
aplicar uma base de caseína (art.º 145). 
- Remover completamente pinturas a têmpera e tintas 
descoloradas ou antigas que não oferecem 
capacidade de aderência. 
- Limpar bem toda a cola de papel de parede da 
superfície de base. 
- Remover os restos de óleo do betão. 
- Eliminar partes de estuque e de alvenaria 
soltas e reparar com material semelhante. 
 
 
 
 

COMO PREPARAR A MASSA 
Adicionar ao pó, na quantidade necessária, água limpa e 
fria, utilizando para isso um agitador potente. Deixar 
repousar durante, pelo menos, 15 minutos e misturar 
bem mais uma vez antes da aplicação.  
 
QUANTIDADE DE ÁGUA NECESSÁRIA 
0,55 - 0,6 litros por 1 kg de pó para massa de 
enchimento de paredes 
Basicamente deve ajustar-se localmente a adição de 
água ao produto, de modo a obter-se uma consistência 
de processamento adequada à superfície em questão, 
ou seja, pode ainda aumentar-se ligeiramente, se 
necessário, a quantidade de água.  

 
APLICAÇÃO 
Temperatura de aplicação, no mínimo, 8°C.  
Tempo de processamento, no mínino, 8 horas. 
Aplicar com uma talocha (espátula), alisar com 
espátula ou feltrar com espátula com esponja. Encher 
previamente as entalhaduras e nivelar posteriormente, 
após algumas horas. 
 
RETOCAR 
A massa para enchimento de paredes da 
KREIDEZEIT pode ser aplicada ou revestir, sem qualquer 
problema, superfícies com t in tas  pa ra  parede  e  
es tuque  da  KREIDEZEIT. Nesse processo, aplicar 
preliminarmente a massa de enchimento de paredes 
com as camadas de base recomendadas. 
Tempo de espera mínimo, antes da aplicação com 
produtos GekkkoSOL, de  4 semanas. 
 
TEMPO DE SECAGEM 
Revestível após, pelo menos, 24 horas por mm de 
espessura de revestimento. 
 
RENDIMENTO 
0,9 kg de pó por m² por mm de espessura de 
revestimento em superfícies lisas. 
As quantidades devem ser determinados em função do 
suporte. 
 
TAMANHO DOS RECIPIENTES 
Art.º 148.1 1 kg 
Art.º 148.3 5 kg 
Art.º 148.5 25 kg 
Consulte os preços na lista de preços em vigor. 
 
ARMAZENAGEM 
Em ambiente seco, s e m  r i s c o  d e  c o n g e l a ç ã o ,  
o  p ó  c o n s e r v a - s e  d u r a n t e ,  p e l o  m e n o s ,  2 
anos. 
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ELIMINAÇÃO DE RESTOS DO PRODUTO 
Não eliminar os resíduos de produto através das 
canalizações mas sim, no lixo doméstico, depois de 
secos. As embalagens vazias que apresentem resíduos 
de produto devem ser entregues num ponto de 
reciclagem adequado. 
 
LIMPEZAS DAS FERRAMENTAS 
Lavar de imediato com água, após a sua 
utilização. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO 
Xi, irritante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA 
O produto causa irritação nos olhos, pele e 
m u c o s a s . Em caso de contacto com a pele, lavar 
com água abundante. Em caso de contacto com os 
olhos, lavar os olhos durante vários minutos sob água 
corrente, mantendo as pálpebras abertas. Em caso de 
persistência dos sintomas, consultar um médico. 
Guardar fora do alcance das crianças. Ter atenção a 
possíveis alergias a produtos naturais. 
 
As presentes informações foram reunidas de acordo 
com as nossas mais recentes experiências. Devido 
aos métodos de utilização e fatores ambientais 
influentes e à composição distinta dos materiais, 
exclui-se a obrigatoriedade pela validade geral das 
recomendações particulares. Antes da utilização, a 
aptidão do produto para o fim específico deve ser 
testada (camada de teste). Em caso de revisão ou 
alteração do produto, os textos perdem a sua validade. 
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