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A Massa Tapa Tudo PISAFIX, é indicada para preenchimento e nivelamento de imperfeições, fissuras, 

espaços deixados por pregos e parafusos e também fendas de nó de madeira. Produto ultraleve, fácil de 

aplicar, de secagem rápida, corrige as imperfeições sem rachaduras e retração. Indicado para ambientes 

externos e internos para qualquer tipo de acabamento base água e base solvente. 

 

 

Aspecto Visual                               Pasta sólida branca 

Sólidos                                           40,00 – 52,00 % 

pH                                                   7,5 à 9,5 

Densidade                                       0,40 – 060 g/cm³ 

Base química                                  Resina acrílica, cargas minerais especiais, aditivos e água 

 

 

1. Preparar a superfície removendo todo e qualquer resíduo na área onde a Massa Tapa Tudo PISAFIX 

será aplicada. 

2. Aplicar com espátula adequada para o trabalho, pressionar levemente contra o orifício e nivelar, evitar 

deixar espações vazios. 

3. Informações de secagem, diluição, demão e rendimento, consultar abaixo: 

 

 

 

     Descrição do Produto 

     Propriedades Físicas 

     Aplicação 
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Secagem 
Secagem completa em 6 horas a 25°C e umidade relativa do ar de 60%.                                                                               
Pode sofrer variações dependendo da massa utilizada. 

Diluição 

Produto pronto para uso. 

Caso a massa já tenha sido aberta, ou esteja um pouco ressecada, adicionar uma colher de água 
e misturar. 

Número de mãos Uma única mão. 

Rendimento 
Variável de acordo com rugosidade, preparação da superfície de aplicação, tamanho e 
profundidade da imperfeição a ser preenchida. 

 

4. Quando o nivelamento for realizado adequadamente, não é necessário lixar; 

5.  A Massa Tapa Tudo PISAFIX deve ser utilizada somente em fissuras estabilizadas, por não ser elástica. 

6. O desempenho depende da preparação, uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura, assim 

como do sistema empregado para aplicação. 

 

 

O produto não apresenta perigo potencial à saúde. Recomenda-se a verificação conforme cada 

instalação, a necessidade de utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) ao lidar com 

qualquer instalação. Para maiores informações, consultar a Ficha de Segurança de Produto Químico 

(FISPQ). 

 

 

A Massa Tapa Tudo PISAFIX é fornecida nas seguintes embalagens: 

- Frasco de 340g; 

- Frasco de 90g.  

      Manuseio 

      Embalagem 
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Armazenamento 

 

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Armazenar na embalagem original e bem 

fechada para garantir a qualidade. Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e 

quando armazenado corretamente mantêm suas características iniciais. 

 

 

A Massa Tapa Tudo PISAFIX, possui validade de 24 meses a partir da data de fabricação, em local 

coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação 

química, física ou outros agentes externos. 

 

 

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento 

técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento 

de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em 

seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. 

A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, 

manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto 

Químico (FISPQ). 

 

     Validade 

     Observações 


