
RX-105

Reboco interior para renovação, alisamento e nivelamento.

• Endurecimento médio
• Pode ser aplicado fresco sobre fresco
• Contém microesferas micronizadas
• Aplicável em camadas finas e espessas
• Possibilidade de aplicação sem ar tendo em conta o tempo de endurecimento e a 

vida útil do produto
• Fácil de aplicar, alisar e lixar
• Não repele
• Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.
IDEAL PARA

Gesso, estuque, cimento, betão, tijolos, guache ou gotele plastificado e tintas plásticas 
não-elásticas.
 Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, 
limpos e isentos de pó.

SUPORTES

FICHA COMERCIAL RENOVAR - INTERIOR EM PÓ

INTERIOR

Rualaix®

Aderência
> 13 Kg/cm2 sobre cimento
> 6 Kg/cm2 sobre tinta  

Secagem em 1 mm de espessura
Estuque: 2 - 3 H

Desempenho
1.15 Kg/m²/mm

Classificação relativamente ao fogo

Granulometria
200 mícrons

7.0 - 8.0

Espessura máxima por camada

7 mm 

Vida útil
2 - 3 H

Água para amassar
0,45 litros de água por kg de reboco

A1 - Não combustível

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA
UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0

15Kg
Palete de 66 sacos 
de 15 kg.

REVESTIMENTO
PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS 

APÓS SECAGEM COMPLETA 

3F' XPERT

• Renovar, preencher e nivelar superfícies rugosas ou texturizadas, melhorando a 
planimetria do suporte

• Alisamento de paredes de gotele
• Renovação de paredes pintadas
• Preenchimento de imperfeições e fissuras sem movimento

CARACTERÍSTICAS

Esta ficha cancela e substitui as anteriores. Outubro de 2018.  Não aplicar a temperaturas inferiores a +8°C  ou taxas superiores a 65% de humidade relativa, ou em suportes com condensação ou sobreaquecidos. Antes de utilizar, ler atentamente a ficha técnica e de segurança do produto, 
disponíveis sob pedido. Os dados técnicos foram obtidos em suportes normalizados e em condições laboratoriais, pelo que podem variar de acordo com as condições de instalação. Estes dados técnicos não implicam qualquer garantia da nossa parte em caso de utilização indevida do nosso produto. 
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