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Fecha de  Alta

Produto monocamada em utilização, para a preparação e acabamento simultâneo de novas superfícies 
lisas de construção em interiores, por meio de equipamento de projeção. Ideal para terminação em 
tabiques secos para instalações Q2 e tetos.

MONTOPLAC

PAREDES Y TECHOSFAMILIA
LINHA

 DESCRIÇÃO E TIPO

 USOS

Interior
Tabiques secos (PYL): cartão-fibra
Gesso
Mistura de gesso com cola.  Tambem é conhecido por escayola em portugal
Ideal para tectos

 PROPRIEDADES

- Aderência
Permite evitar o trabalho de aplicação de primário
- Economiza mão de obra, já que permite poupar uma demão de acabamento
Conseguen-se acabamentos mates, lisos e uniformes com menos demãos
Soluciona problemas de aderência sobre pladur e gesso projectado
Projectável
Ideal como fundo colorido para acabar com cores de baixo poder de cobertura
- Poupa tempo e custos de aplicação

 CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color MONTOPLAC 2 EN 1 BLANCO
MateAcabamento

Peso especifico 1,68± 0,05 kg/l
Viscosidade 140 +/- 15 PO
Sólidos em volume 46± 1
Sólidos em peso 68± 1

Cat. g/BA 50/30 (2007/2010):0,77 g/lVOC
Em função do uso do produtoRendimento aprox. por demão

30-60 minSecagem tacto
24-48 horasRepintado
BrancoCores

 PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos
Gesso. 
1. Aguarde até que esteja bem seco (máx. 20% de humidade).
2. Limpar o suporte de produtos estranhos.
3. Limpar qualquer eflorescência com jato abrasivo.
4. Regular as absorções do suporte com selante, fixador ou uma camada diluída do mesmo produto
5. Em superfícies polidas: lixar para abrir os poros. Usar uma lixadeira Rotex com lixa de grão 220, 240.
6. Fixar os suportes de tração com Emulsão Fixadora ou Fijamont.
7. Encher com massa os defeitos do suporte (ver família 6)
8. Verificar a adequação do 2 em 1 no suporte.
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Tabiques secos (PYL): 
1. As paredes divisórias devem estar em perfeitas condições.
2. Aplicar a massa em juntas e defeitos, deixando a divisória pronta para ser completada com o sistema Montoplac®
3. Faça uma lixagem geral das juntas e das áreas de fixação com massa.
4. Em seguida, limpe para garantir que o substrato está livre de poeira, gorduras e outros contaminantes.
5. Para aplicação em placas coloridas com tendência a gerar manchas, aplicar Montoplac Selante Antimanchas.

Restauração e manutenção
Restauro e manutenção:
1. Eliminar completamente as tintas velhas em mau estado ou com má adesão.
2. As superfícies brilhantes devem ser matizadas para garantir uma boa aderência.
3. Nos suportes pintados deve ser verificada a solidez e ancoragem da pintura, diagnosticar a sua natureza para evitar 
possíveis incompatibilidades, e remover poeira e sujeira antes de serem repintados.
4. Dar massa com plaste aos defeitos do suporte (ver em família PREPARAÇÃO DE FUNDOS as linhas correspondentes a 
plastes em pó e betumes preparados para fazer uma escolha adequada).
5. Trate os suportes com mofos com Montolimp.

 MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação
Aplicar em superfícies novas, higienizadas, limpas e secas.
Para obter acabamentos perfeitamente lisos, o fundo deve ter uma boa planimetria, com defeitos e marcas de parafusos 
previamente cobertos, etc., e depois lixar o produto
Equipamento de projeção sem ar.
Pressão mínima: 140 bar.
Aplicar com equipamento de projeção, recomendamos bicos de ventoinha a partir da ventoinha 4 e bicos a partir de 21. 
Recomendamos aplicações de 300 - 400 mícrons secos por demão (600 - 800 mícrons húmidos, 1-1,3 Kg/metro), atingindo 
1000 mícrons sem elevação. 
Recomenda-se a aplicação por camada de uma espessura de 400 a 700 mícrons.
Não recomendado para uso em substratos de baixa absorção.
Limpeza de materiais com água.
Não aplique o produto a temperaturas inferiores a 5ºC ou em superfícies expostas a forte insolação.

Diluente para diluição e limpeza
Agua

Metodo de aplicaçao
Pistola air less 0-5%

Diluição orientativa

 SISTEMA
Processos por tipo de suporte

Primario Intermédia Acabamento

gesso

MAX Montoplac 2 en 1 Montoplac 2 en 1 Familia 1
STD Montoplac 2 en 1

Tabiques secos (PYL):

MAX Montoplac 2 en 1 Montoplac 2 en 1 Familia 1
STD Montoplac 2 en 1

 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.
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 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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