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Fecha de  Alta

Aparelho projetável para a regulação de placas pré-fabricadas em paredes divisórias interiores. Equaliza 
a superfície cobrindo completamente a placa, as juntas e os betumes. Muito fácil de lixar para terminar 
mais tarde com qualquer qualidade de pintura, permitindo obter acabamentos perfeitamente lisos.

MONTOPLAC

PAREDES Y TECHOSFAMILIA
LINHA

 DESCRIÇÃO E TIPO

 USOS

Interior
Cimento
Gesso
Mistura de gesso com cola.  Tambem é conhecido por escayola em portugal
Fibrocimento
Cartao e gesso
Pinturas antigas em bom estado
Superfícies de trabalho: gesso, cimento, betão, tijolo, fibra-estuque, gesso cartonado...
Paredes divisórias interiores: placas de gesso cartonado, placas de gesso cartonado, placas de gesso cartonado ou 
semelhantes.
Carapas e superfícies texturizadas e / ou ásperas

 PROPRIEDADES

Projectável com equipamentos air less
- Fácilmente lixavel
- Não descasca com a espessura recomendada
Boa aderência sobre suportes
- Poupa tempo e custos de aplicação
 - Secagem rapido

 CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color MONTOPLAC APAREJO
MateAcabamento

Peso especifico 1,65± 0,05 kg/l
Viscosidade 350 +/- 50 PO
Sólidos em volume 46± 1
Sólidos em peso 69± 1

2-4 m²/KgRendimento aprox. por demão

(20ºC HR: 60%, 1mm):30-60 min.Lixagem:24hSecagem tacto
(20ºC HR: 60%, 1mm): 60 - 120 min.Repintado
BrancoCores

 PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos
Argamassa de cimento/gesso:
Verificar a idoneidade da massa no suporte.
Aguardar até estar totalmente consolidado (30 dias no mínimo). 
Limpar o suporte de possíveis eflorescências e neutralizar as superfícies alcalinas.
Em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir os poros.
Limpar o suporte de produtos e/ou resíduos estranhos.
Abrir possíveis fissuras ou gretas até o fundo estar completamente sanado, eliminar o pó provocado pela vassoura ou escova 
e estucar
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Em superfícies excessivamente finas antes de aplicar a massa, fixar com o fixador apropriado (ver família 6):  Emulsión 
Fijadora, Fijamont, Fijalite.

Suporte das paredes divisórias interiores:
As paredes divisórias devem estar em perfeitas condições. 
Aplicar a massa em juntas e defeitos, deixando a divisória pronta para ser completada com o sistema Montoplac®

Restauração e manutenção
Remova do suporte quaisquer produtos estranhos que estejam mal aderidos ou em más condições, abra os poros se 
estiverem fechados com a ajuda de uma lixa ou outros meios mecânicos. Verificar a adesão e tratar como nos FUNDOS novos.

 MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação
Aplicação com equipamento de projeção airless. Bico 27 - 31 e ventilador de acordo com a superfície de aplicação (4, 5, 6).  
Pressão do equipamento 2000 - 2500 psi. (variável de acordo com o comprimento da mangueira).

Adicionar 0 - 1 litro de água por cada bidão de 25 kg e agite com um misturador

Sistema de aplicação de placas em fibra de gesso para acabamentos Q2 e/ou Q3:
Aplicar uma primeira demão de Montoplac com cerca de 300 microns húmidos (aprox. 3,5 m2/kg)
Deixar secar ENTRE 10-20 minutos, dependendo das condições ambientais.
Aplicar uma primeira demão de Montoplac com cerca de 400 microns húmidos (aprox. 2,5 m2/kg)
Rendimento final aproximado com duas demãos de 0,6 - 0,7 kg/m2
Deixar secar durante 24 horas e lixar granulada de 150. Remover o pó.

Sistema de aplicação em placas de gesso cartonado (pyl) para acabamentos Q2 e/ou Q3:
Aplicar uma demão leve com uma cobertura com cerca de 5m2/l (3m2/kg).
Deixar secar durante 24 horas e lixar granulada de 150. Remover o pó.

Sistema de aplicação para Fibra de Gesso e placas de gesso laminado (pyl) para acabamentos Q4: aplicar 3 demãos com uma 
cobertura de 1,33m2/l (0,80 m2/kg).
Deixar secar durante 24 horas e lixar granulada de 150. Remover o pó.

Sistema de aplicação em superfícies pontilhadas e texturizadas: remover crestas com lixamento e aplicar camadas de 900 
mícrons húmidas até obter uma espessura que permita lixar e remover a textura.
Deixar secar durante 24 horas e lixar granulada de 150. Remover o pó.

Nota: Montoplac Aparejo pode ser aplicado com rolo nas superfícies descritas acima, fazendo sentido se a superfície a ser 
aplicada for pequena. Utilizar um rolo de microfibras para acabamentos lisos, também é possível aplicar com um rolo de 
poliacrilico ou poliamida para acabamentos lisos. Recomenda-se aplicar duas demãos no mínimo, com uma cobertura de 
3m2/kg, tempo de espera entre as demãos de 2 horas no mínimo e lixar após 24 horas com lixa de grão médio (150-220 
gramas).

Para a completar sobre o Montoplac com:
Para tintas de alta qualidade aplicar imprimação com emulsão de fixação ou Fijamont e aplicar 2 demãos de tinta aplicando 
massa para ocultar possíveis defeitos.
Para tintas padrão aplicar a imprimação com o produto diluído, aplicar massa para ocultar possíveis defeitos e acabar com 
uma segunda demão.

Diluente para diluição e limpeza
Agua

Metodo de aplicaçao
Trincha 10-20%
Rolo 10-20%
Pistola air less Agua:  0-1000gr por envase de 25 kg
Pistola air mix 10-30%
Pistola aerográfica 10-30%
Turbo de baixa pressão 10-30%

Diluição orientativa
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 SISTEMA
Processos por tipo de suporte

Primario Intermédia Acabamento

Obra nova

MAX Montoplac Aparejo Montoplac Aparejo Emulsión Fijadora + Cualquier 
producto de la gama MONTÓ Pintura 
plástica

STD Montoplac Aparejo Montoplac Aparejo Cualquier producto de la gama 
MONTÓ Pintura plástica

Tintas antigas em bom estado

MAX Montoplac Aparejo Montoplac Aparejo Emulsión Fijadora + Cualquier 
producto de la gama MONTÓ Pintura 
plástica

STD Montoplac Aparejo Montoplac Aparejo Cualquier producto de la gama 
MONTÓ Pintura plástica

 SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. 
Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a 
temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

 NOTA

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em 
circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a 
cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso 
concreto.

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente 
fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

 EMBALAGENS

25 Kg
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