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ALISAMENTOS
Reboco extra-fino para alisamento de suportes que requerem acabamentos de alta qualidade

R-3

Alisar e rebocar em camada fina
em todos os tipos de suportes absorventes, nos quais se deseja obter

acabamentos de alta qualidade.

Micronizado
Granulometria muito fina para acabamentos polidos (tipo estuque)

- Endurecimento lento.
- Fácil de aplicar, alisar e lixar.
· Não descola.
- Acabamentos extra-finos.
- Aplicável em camada fina.
-Alisar paredes com pequenos defeitos
-Adequado para alisamento de alta qualidade e grandes extensões.
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses dentro da sua embalagem original.
- Suportes: Gesso, estuque, cimento, pré-fabricados, tinta plástica tradicional. Os suportes 
devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes e bem aderidos. 
- Pode ser revestido por todos os tipos de tintas convencionais após secagem completa.

PROPRIEDADES E UTILIZAÇÕES

Disponível nos tamanhos: 1 - 5 - 15 kg

Aderência
> 6.0 Kg/cm2 sobre cimento e tinta

Secagem em 1 mm de espessura
Cimento: 4 H
Estuque: 3 - 4 H
Tinta: 4 - 5 H

Rendimento em camada de 1mm
1.20 Kg/m²

Classificação relativamente ao fogo

Granulometria máxima

200 mícrons

6.0 - 7.0

Espessura máxima por camada
1 mm 

Vida útil
Aprox. 8 H

Água para amassar
0.40 a 0.45 litros de água por kg de 
reboco

A1 - Não combustível 

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA
UNE-EN 16566
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