
UTILIZAÇÃO 
Indicado para o revestimento total da superfí-
cie de Placas de Gesso Cartonado. Deve ser 
aplicado com talocha metálica (liçosa) em mul-
ticamadas, podendo atingir 1 mm de espessura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Relação de amassadura (produto/água): 1,6 kg/l 
a 1,7 kg/l.

Tempo de uso da massa: Aproximadamente 
3h, dependendo da consistência da pasta e das 
condições de aplicação em obra (temperatura, 
ventilação, etc.).

Reação ao fogo: A1

GC ACABAMENTO

EMBALAGEM 
Sacos de papel de 20 kg.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
GC ACABAMENTO é um produto com base 
em gesso, cargas minerais, resina e adju-
vantes, de cor branca.

É comercializado em forma de pó muito 
fino, pronto a amassar mecanicamente 
com água, para aplicação manual.

 GC ACABAMENTO MASSAS PARA GESSO CARTONADO



APLICAÇÃO

Num recipiente limpo, com água limpa, dei-
tar o produto lentamente, até à saturação 
(equivale a cerca de 1,6 kg a 1,7 kg de massa 
por litro de água).

Deixar repousar 2 a 3 minutos e misturar com 
um berbequim com hélice, até obter uma 
massa homogénea.

Logo após a amassadura, é aplicada com 
uma talocha metálica (liçosa), em várias 
demãos, formando uma camada pelicular 
com cerca de 1 mm de espessura. A cama-
da seguinte só deve ser aplicada quando a 
anterior já está consistente o suficiente que 
permita uma nova passagem.

A GC ACABAMENTO permite um acabamen-
to muito cuidado da superfície a tratar, sem 
qualquer tipo de imperfeições. Permite a ob-
tenção de uma superfície com um nível de 
acabamento Q4.

ARMAZENAMENTO

O armazenamento do produto deve ser feito 
ao abrigo da luz solar e da humidade.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A GC ACABAMENTO não deve ser aplicada a 
temperaturas inferiores a 5 oC, nem superiores 
a 35 oC.

Não adicionar quaisquer outros produtos à GC 
ACABAMENTO, devendo esta ser aplicada tal 
como é apresentada na sua embalagem
de origem.

Os tempos de presa da massa podem ser forte-
mente influenciados pelo modo de preparação 
da mistura, como seja o estado de limpeza do 
recipiente usado para efectuar a mistura e a 
água utilizada. A existência de restos de massa 
resultantes da mistura anterior, assim como o 
uso de água de limpeza, mesmo quando em 
pequenas quantidades, influenciam bastante o 
tempo de presa da mistura seguinte.

Assim que a mistura começar a fazer presa, 
não deve ser adicionada mais água e não 
pode mais ser utilizada.

Validade do produto: 9 meses a partir da data 
de fabrico impressa no saco.

Uma vez que as condições de manuseamento e aplicação 
dos nossos produtos estão fora do nosso controlo, a nossa 
responsabilidade limita-se unicamente à qualidade dos 
mesmos, não contemplando qualquer anomalia decorrente do 
seu uso inadequado.

CONDIÇÕES A SATISFAZER 
PELOS SUPORTES

O suporte e as placas de Gesso Cartonado 
devem estar secas e isentas de pó, sujidade 
e qualquer elemento contaminante.
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