
OSCAR
REBOCO MASSA SUPER FINA

REBOCO MASSA
SUPER FINA
Este reboco em massa
muito fina está
recomendado para
realizar um
acabamento liso
idêntico ao obtido com
os rebocos espessos
para lacar.

DEFINIÇÃO TÉCNICA.
Reboco em massa para trabalhos de acabamento interior
e exterior em paredes e tectos. Oscar permite obter um
acabamento idêntico ao dos rebocos espessos estando,
no entanto, em fase aquosa. Os suportes preparados
com Oscar estarão prontos a receber tintas de
acabamento do topo de gama. (Mate, satinada ou
brilhante).
Devido à grande concentração de resina, OSCAR, após
secagem total ficará relativamente impermeável,
permitindo uma economia de tinta. 
A sua fórmula torna-o igualmente indicado para as
divisões húmidas.

COMPOSIÇÃO E ASPECTO.
Resina em emulsão, carbonato de cálcio, agente de
reologia e diversos aditivos. A massa é branca.

SUPORTES ADMITIDOS.
PAREDES E TECTOS INTERIORES :
• Bloco de gesso. • Placa de gesso.
• Betão. • Reboco de cimento
• Tinta antiga. • Impressões.
• Madeira polida e impressa.
• Reboco de desbaste à base de gesso 

(ETS 1, KEDOLIS GROS…).

PAREDES EXTERIORES
• Betão liso. • Cimento talochado fino.

REVESTIMENTOS.
• Papel de parede. • Tinta.
• Revestimento mural. • R.P.E.

DOCUMENTO A CONSULTAR : DTU 59.1.
Contrato ANVAR (Agência Nacional para a Valorização
da Investigação) N°A 89020142 AE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
• Densidade da massa : 1,9. 
• Granulometria : muito fina.
• pH : 7. 
• Aderência : de acordo com a NFT 30 608

PRODUTOS ASSOCIADOS.
HERCULE (tanto para interiores como para exteriores), 
KEDOLIS GROS, ETS 1 enquanto rebocos de desbaste. 

CONDICIONAMENTOS.
Tubos de 375 g.
Baldes de 1,5 - 5 e 15 kg em palete coberta.

ARMAZENAGEM.
6 meses ao abrigo do frio e temperaturas muito altas
em embalagem de origem não aberta.
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Classificação AFNOR NFT 36.005
Família IV - Classe 4 b.

CONSELHOS DE APLICAÇÃO

VANTAGENS

• Óptima imper-
meabilidade
graças a um
elevado teor de
resinas.

• Particularmente
adaptado às
divisões húmidas.

• Ausência total 
de solventes
(limpeza das
ferramentas 
com água).

OSCAR é igualmente
indicado para os seus
pequenos trabalhos de
enchimento. 

Basta misturá-lo com
gesso (para interiores)
ou com cimento (para
exteriores).

INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
Não aplicar com temperaturas inferiores a 5°C No
exterior, deve estar coberto. Não aplicar em RPE antigo.
Não acrescentar anticongelante, óleo ou solventes. 

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES 
ANTES DA APLICAÇÃO.
No interior os suportes devem estar de acordo com o
DTU 59.1 ou seja, limpos, secos, despoeirados, duros
e sem qualquer rasto de agente separador.
Num suporte muito irregular, aplicar anteriormente
um reboco de desbaste.
Desencaroçar, escovar e desempoeirar os betões, os
blocos e as placas de gesso.
Lavar, escorrer e imprimir as pinturas antigas.

APLICAÇÃO.
A aplicação é feita manualmente com a ajuda de uma
alisadora ou de uma espátula para reboco. A espessura
máxima será de 1 mm em cada demão. Desencaroçar
e polir, caso necessário, antes do endurecimento total
de OSCAR. Limpeza das ferramentas com água.

TEMPO DE SECAGEM.
Cerca de 4 a 8 horas, dependendo da espessura, do
suporte e das condições ambientais.

CONSUMO.
Cerca de 250 g/m2.


