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SUPORTES

IDEAL PARA

BRICO ®

CARACTERÍSTICAS

B-29
B-29C

MASSA PLÁSTICA EXTRABLANCA
Produto indicado para pequenas reparações, revestimento de pequenos furos, riscos, 

marcas, etc.

• Excelente trabalhabilidade
• Fácil de alisar e lixar
• Cor Extra branco
• No descola
• Não repele
• Alto poder de cobertura
• Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

Gesso, estuque, cimento, tinta plástica não-elástica, gotele plastificado, tecido de fibra 
de vidro.
 Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, 
limpos e isentos de pó.

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE
Categoria i1, revestimentos de alto desempenho 

de um componente em base aquosa

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém 1,34 g/l de COV máx.

Aderência
> 9 Kg/cm2 sobre cimento e tinta

Secagem em 1 mm de espessura
Gotele e tinta: 6 - 7 H
Estuque: 3 - 4 H

Desempenho
0,65 m2/kg

Classificação relativamente ao fogo

Granulometria máxima
200 mícrons

8.5 - 9.5

Espessura máxima por camada
2 mm 

Vida útil
Sem limite

Preparação
Pronto para usar.
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15Kg
Palete de 45 latas 
de 15 kg

Palete de 45 caixas 
de 18 x 750 g

Palete de 120 caixas 
de 12 x 310 ml

Palete de 64 caixas de 
18 x 350 g 20

0g Palete de 120 caixas 
de 12 x 200 g

31
0m

l

• Renovação de fundos antigos e reparação de arranhões, 
golpes e micro fissuras

5Kg Palete de 120 
latas de 5 kg

INTERIOR


