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SEM-LIGHT
REBOCO DE ENCHIMENTO 

E ALISAMENTO EM MASSA LIGEIRA
INTERIOR - EXTERIOR

REBOCO DE
ENCHIMENTO
E ALISAMENTO 
Ligeiro e pronto a
utilizar, SEM-LIGHT
torna os trabalhos de
enchimento e
alisamento mais fáceis. 

Sem retracção numa
única camada e de
secagem rápida, permite
um recobrimento
rápido e um ganho de
tempo na obra.

DEFINIÇÃO TÉCNICA.
Massa ultra ligeira para todos os trabalhos de reparação
em paredes e tectos de interior e exterior. Sem retracção
e de rápida secagem, SEM-LIGHT permite realizar
enchimentos e alisamentos de grande qualidade com
uma grande facilidade de utilização.

COMPOSIÇÃOE ASPECTO.
Resina em emulsão, carga mínima e diversos aditivos.
A massa obtida é de coloração branca neve.

SUPORTES ADMITIDOS.
Paredes e tectos interiores e exteriores :
• Gesso • Painel de gesso.
• Alvenaria • Estuque
• Betão celular • Madeira.
• Betão. • Reboco de cimento

CONSELHOS DE APLICAÇÃO

VANTAGENS

• Massa muito
ligeira.

• Secagem rápida.
• Enchimento 

e alisamento 
sem retracção
numa única
demão.

É possível tornar a
massa mais flexível,
trabalhando-a com 
a ajuda de duas
espátulas.

INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
• Não aplicar em suporte gelado, molhado ou com

temperaturas inferiores a 5°C ou com exposição solar
directa.

• Não aplicar no exterior em caso de aguaceiros fortes.

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES.
Devem estar limpos, despoeirados e sem qualquer
rasto de óleo de descofragem.
Em exteriores com tempo quente ou em suporte
absorvente é possível humidificar ligeiramente as
superfícies.
As fissuras devem ser previamente abertas.

APLICAÇÃO.
A aplicação faz-se com uma espátula para reboco ou
com espátula para mastique.

CONSUMO.
Cerca de 0,4 kg/m2/mm de espessura.

TEMPO DE SECAGEM.
Dependendo do suporte, das condições climatéricas
e da espessura da aplicação. 
Aplicação da tinta é possível duas horas depois do
início dos trabalhos no caso de enchimento de
microfissuras e numa utilização de tinta de água. 
(Esperar 24 horas para as tintas glicerosas.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
• Densidade : 0,4.
• pH : 7.
• Enchimento e alisamento sem retracção.
• Excelente qualidade de aplicação

CONDICIONAMENTOS.
Latas de 0,5 litros.
Baldes de 1 e 5 litros.

ARMAZENAGEM.
12 meses na embalagem de origem sem abrir, ao abrigo
do gelo e de temperaturas muito altas.


