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IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 
Produto composto por gesso, cargas minerais, de cor 
branca. 

 
SEGMENTO DE MERCADO 

Massa em pó para construção civil. 

 
UTILIZAÇÃO PREVISTA  

Gesso de aplicação manual 

para interiores de presa 

rápida, indicado para o 

acabamento de paredes e 

tectos, habitualmente 

revestidos com massas à 

base de gesso, remates, 

reparações e fissuras. 

 

Interior 

 

Adequado 

 

Exterior 

 

Não 

adequado  

 
PROPRIEDADES 

 

�Fácil aplicação 

�Bom poder de enchimento 

�Boa brancura 

�Resistente ao fogo 

 
SUBSTRATOS 

 
• Rebocos de cimento e massas à base de 

gesso  

• Rebocos de cimento/cal  
 

 
EMBALAGENS DE FORNECIMENTO  

 

Embalagens de 1 Kg. 

 
ESTABILIDADE  

 

Manter o produto em embalagens de origem, em local 

seco e ventilado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

 
NÚMERO DE 
COMPONENTES 

 
1 componente 

 
COR 

 
Branco 
 

 
ACABAMENTO 

 
Liso e macio após lixagem 

 
PONTO DE 
INFLAMAÇÃO 

 
Não inflamável 

 
SECAGEM 
(20°C, 60% H.R.) 

 
Trabalhabilidade: 20 minutos 
Lixagem: 24 horas 
 
Dependendo da temperatura, 
absorção do suporte e das 
condições ambientais, estes 
valores podem ser ligeiramente 
diferentes dos limites aqui 
apresentados. 
 

 
RENDIMENTO 
PRÁTICO 

 
1.5 Kg/m2,/mm, variável com a 
porosidade, planimetria do 
suporte, perdas e com as 
condições de aplicação. 
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  

 
O suporte deve de estar seco, isento de produtos 
pulverulentos, sais e gorduras.  
 
Sobre outros produtos com base em gesso, 
recomenda-se a sua aplicação logo após o tempo reco-
mendado para o endurecimento destes.  
 
Sobre rebocos com base em cimento e cal/cimento, 
recomenda-se que os suportes estejam comple-
tamente endurecidos e secos na altura de aplicação da 
massa de acabamento, sendo recomendável o seu 
humedecimento prévio, com água limpa para melhor 
aderência entre as duas camadas.  

 
DADOS PARA APLICAÇÃO  

 
CONDIÇÕES DURANTE 
A APLICAÇÃO 

 
Aplicar entre os 5°C e os 
30°C 

 
FERRAMENTAS DE 
APLICAÇÃO 

 
Liçosa, espátula 
 

 
AMASSADURA 

 
50-65% de água sobre o 
peso do gesso. 
 

 
MODO DE APLICAÇÃO  

Deitar o produto lentamente até cobrir a agua por 
completo (saturação entre 50-65% de água). 
 
Deixar repousar 3 a 5 minutos e continuar a amassar 
com a ajuda de um misturador elétrico lento até obter 
uma massa homogénea, de aspeto denso e sem 
grumos.  

 
Aplicar com uma talocha metálica (liçosa), em varias 
demãos (1 a 3 camadas), em função do nível de 
acabamento desejado.  

 
Notas: 
Ter em conta que para uma correta aderência, a 
camada de acabamento tem que ser realizada antes 
que a primeira tenha endurecido completamente.  

Não juntar outros materiais ou aditivos que poderão 
comprometer o bom desempenho do produto.  

Limpar as ferramentas de trabalho antes de cada 
aplicação.  

Utilizar água limpa com uma temperatura entre 5 e 
30ºC.  

 

 
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS  

 
A limpeza das ferramentas deve ser efectuada 
imediatamente após a aplicação, com água. 
 

 
 
 

 
SEGURANÇA E AMBIENTE  

 
Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.  
Pode causar sensibilização em contacto com a pele.  
Pode provocar secura de pele ou fissuras, por 
exposição repetida.  
 
Manter fora do alcance das crianças.  
Não respirar as poeiras.  
Evitar o contacto com a pele e os olhos.  
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e 
abundantemente com água e consultar um especialista.  
Usar luvas e equipamento protector para os olhos / face 
adequados.  
Em caso de ingestão, consultar imediatamente o 
médico e mostrar-lhe a embalagem ou rótulo.  
Para mais informações, recomenda-se a consulta da 
Ficha de Dados de Segurança do produto. 

 
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  
 
A TINTAS MARILINA, SA, declina qualquer 
responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora 
dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de 
Dados de Segurança. 
 

 
MARCAÇÃO CE  

 
 

EN 13279-1:2008  
GESSO ESTUQUE FINO 

Gesso aglomerante para uso direto 
 
 
 
 
 

Fabricante: NIF - A-28646735 
Distribuidor: Tintas MARILINA, S.A. 

Zona Industrial da Maia / Sector VII - Apartado 1423 
4471-909 Maia - Portugal  

Reacção ao fogo  
EN 13501-1 

Classe A1 
 

Isolamento Acústico a sons 
aéreos 

NPD 
 

Resistência térmica  
 

NPD 

Os dados técnicos apresentados estão de acordo com a 
Declaração de Desempenho do Produto. A data de 
produção, o tempo de vida útil, as condições de 
armazenamento, de aplicação e de segurança são 
mencionados na Embalagem e/ou na Ficha Técnica 
e/ou na Ficha de Segurança do produto.  
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