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proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. De qualquer modo, não podemos dar garantias para aplicações específicas, pois as condições na obra e muitos outros factores escapam ao nosso controle. 
Á nossa empresa reserva-se o direito de efectuar modificações no produto, se os desenvolvimentos científico e técnico o aconselharem, informando em cada caso as alterações. 
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Descrição 
Eurotek Universal é uma mistura especial de polímeros e cargas de baixa densidade criteriosamente seleccionados, apropriada 
para emassar todo o tipo de paredes e madeiras no interior. A sua estrutura inovadora, espongiforme e de baixa densidade, confere 
uma excelente aplicabilidade. Quando devidamente curada, a lixagem desta massa é extremamente fácil conduzindo a uma 
superfície macia, homogénea e de fácil repintura. 

Aplicação 
Este produto é especialmente indicado para disfarçar gretas rebeldes, fissuras normais e microfissuras. 
O Eurotek Universal possui uma boa aderência sobre quase todos os substratos e após a secagem forma um corpo dotado de 
elevada elasticidade. 
Apresenta-se em forma de pasta altamente tixotrópica. 

Preparação do suporte 
As superfícies sobre as quais se vai aplicar devem estar livres de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Remover toda a tinta 
mal aderente. 
No caso de reparações de paredes e antes de iniciar o acabamento é conveniente isolar as zonas reparadas com um primário do 
tipo do Isoprim ou Isolacril de forma a evitar o aparecimento de manchas devido a diferenças de absorção. 

Sistema de pintura 
Com a ajuda de uma espátula pressiona-se a massa até ao interior da fenda procurando não deixar poros e cobrindo toda a largura 
da fenda.  
Esta massa permite a aplicação numa única camada, em fissuras e imperfeições até cerca de 5 mm de profundidade, sem 
retracção e/ou escorrimento.  
A lixagem para um acabamento perfeito, em caso de boas condições atmosféricas, é feita após 24 horas. 

Em madeiras aplicar o Eurotek Universal do mesmo modo que o indicado anteriormente e depois de seco lixar no sentido das 
fibras da madeira com lixa de grão fino. 
 
Características do produto  
  

Cor Branco 
Limpeza Água 
Aspecto Espongiforme 
Secagem superficial 1 hora 
 Branco 
 

Decreto-Lei n.º 181/2006 – não aplicável 
 

Rendimento: 0,5-1L/m2 por demão. Os valores atrás apontados são teóricos e por esse motivo podem sofrer alterações. 

Características de aplicação  
  

Preparação do produto Homogeneização completa 
Materiais de aplicação Espátula 
Intervalo para pintura 24 horas 
Condições de aplicação  Temperatura ≥12ºC; Humidade relativa < 70%  

Temperatura do suporte 2 a 3ºC acima da temperatura do ponto de orvalho 
 
Estabilidade  
 
O produto apresenta-se em embalagens de 0,5L e 2,5L. Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. 
Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada. 
 
 

Segurança, Saúde e Ambiente 
 

 

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa.  
Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição 
correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. 
Manter longe do alcance das crianças.  
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e 
Segurança no Trabalho.  
Para mais informações a leitura da Ficha de Segurança do produto é fundamental. 
 

 
 
 


