
   

FICHA TÉCNICA 

_________________________________________________ 
MASSA DE KARAPAS :  
Massa aquosa decorativa. 

 

 Massa decorativa 
 

 Disfarça pequenas irregularidades do suporte 
 

 

DESCRIÇÃO: 

Massa de karapas, é uma massa aquosa decorativa recomendada como primeira camada para proteção e 

decoração de paredes em interior, capaz de conferir ao suporte um aspeto decorativo vulgarmente 

conhecido por ‘carapas’. 

Massa de karapas, é utilizada em paredes interiores de betão, cimento e estuques, nomeadamente lambrins 

de corredores, entradas e vãos de escadas. Posteriormente deve ser recoberta com esmaltes aquosos 

brilhantes ou acetinados (por exemplo: Esmalcril, Aquaesmalte, Plin 01 Acet, etc.). 

Massa de karapas, disfarça pequenas imperfeições que a superfície possa ter. 

 

CARACTERISTICAS FISICAS: 

 

-    Cor………………………………..  Aspeto cinzento 

 

- Rendimento………………………..  1 Kg/m², no entanto 

                                                               este valor pode variar  

                                                               caso a caso. 

          

      - Tempo de secagem…………..........  Superficial –  4h. 

                                                               Repintura –  24h 

 

- Ponto de inflamação ……………..  Não inflamável 

 

- Compostos Orgânicos  

Voláteis (COV) ……………………. Valor limite da EU para este 

               produto (Cat. A/ l): 200g/l (2010). 

               Este produto contém no  

               máximo 25 g/l COV.* 

 
NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós  

recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados. 



 

 
CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO: 

 

- A superfície deve estar isenta de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade. 

 

- No interior, em superfícies anteriormente pintadas, deverá com uma escova retirar o máximo de tinta 

velha possível.    

Em superfícies novas, sobre suportes friáveis, alcalinos, farinhentos ou rebocos novos, aplicar um 

primário de penetração (PRIMACRIL “P”). No interior, para um melhor acabamento, sobre estuque 

projetado ou pladur, aplicar uma demão de primário pigmentado (ISOLCRIL”PL”). 

 

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo. 

 

- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5ºC. 

 

- A aplicação deverá ser feita pelos métodos tradicionais, ou seja, a rolo pêlo curto anti-gota ou à 

trincha. 

 

- Aplicar 1 demão. 

 

DILUIÇÃO: 

 

       - Entre 5 e 20 %, dependendo do desenho que se queira dar (cabeça de tremoço, lágrima, etc). 

 

ARMAZENAGEM: 

 

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição directa ao sol. 

 

FORMATOS: 

 

- A tinta apresenta-se em embalagens de:   - 7,5 Kg ; 25 Kg 

 

SEGURANÇA: 

 

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das 

crianças. 

                                                     

                  

 

A informação contida nesta ficha técnica tem como objectivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia 

acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes 

condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados. 


