
Ficha técnica 

Revisão: janeiro 2022 

. 

Página 1 de 2 
Esta informação técnica substitui todas as versões anteriores e aconselha-se a sua verificação frequente. A Ecopaint assegura a conformidade dos seus produtos com 
as especificações contidas nas respetivas fichas técnicas, mas, como não nos é possível controlar as condições de aplicação, estas são dadas sem garantia. Assim, as 
reclamações apenas serão aceites relativamente a não conformidades com a nota de encomenda ou a defeitos de fabrico. 
 

Ecopaint S.A. - Zona Industrial Casal dos Frades lote 96 2435-661 Ourém, Portugal, Telf: 249544551  Ourém, email: geral@profitinta.pt, site: 
https://www.novindustria.pt/PT/empresas-ecopaint 

  Carapas 
 03DV200                                                         

 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA Massa de estruturar, tipo “Kerapas”, baseada em resinas aquosas e cargas 
apropriadas, que promovem boa aderência e dureza superficial. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO Especialmente recomendado para a aplicação em lambris de escada, corredores, salas 
públicas e todos os locais onde as agressões mecânicas são frequentes. 
 

PROPRIEDADES Relevo suave e resistente 
Ótima aderência 
Bastante dureza superficial que permite uma boa aplicação de esmaltes, à posterior 
Boa resistência mecânica 
 

CARATERÍSTICAS FÍSICAS Cor: Branco  
Acabamento (NP EN ISO 2813:2016): Rugoso Mate 
Tempos de secagem(a) 
 Superficial: 2 a 5 horas 
 Entre demãos: 6 a 13 horas 

(a) Verificar condições de aplicação. 
 

CARATERÍSTICAS DE 
APLICAÇÃO 

Preparação de superfície recomendada: Toda a superfície a aplicar deverá estar seca, 
firme, limpa, isenta de gorduras e de outros contaminantes. 
 
Esquema de pintura recomendado: O produto poderá ser ligeiramente diluído no 
máximo com 5% de água limpa, antes de ser aplicado. 
Para criar uma estrutura tipo “kerapas” será necessário aplicar a massa de estruturar, 
diluída com cerca de 20% com água na primeira passagem, servindo assim de 
primário. Aplicar a segunda demão sem qualquer diluição ou com uma diluição 
máxima de 5% (conforme trabalhabilidade) e com um rolo de borracha próprio para 
criar o efeito decorativo pretendido. 
 
Limpeza dos materiais utilizados: A limpeza dos equipamentos utilizados na aplicação 
deverá ser feita com água. 
 

RENDIMENTO TEÓRICO 1 Kg/m2 ou seja, aproximadamente, 1,5m2/litro. 
 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO Não é aconselhado a sua aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C 
ou superior a 35°C, nem quando estiver uma humidade relativa superior a 80%. 
 
Ter em atenção as condições do suporte, isto é, não efetuar a aplicação quando este 
estiver muito frio ou muito quente, ou expostas à ação direta e intensa dos raios 
solares. 
 

PROCESSOS DE APLICAÇÃO 
 

Trincha ou rolo, seguida de uma uniformização de estrutura com rolo apropriado de 
borracha. 
 

ESTABILIDADE EM 
ARMAZÉM 

1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas em condições normais de 
temperatura e humidade, evitando exposições excessivas de frio e calor. 
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FORMAS DE 
FORNECIMENTO 

Fornecida em embalagens plásticas de 1, 5 e 15 litros. 
   

HIGIENE E SEGURANÇA Em caso de contato com os olhos, os primeiros socorros consistem em lavar 
abundantemente com água limpa. 
Poderão ocorrer lesões graves se por qualquer motivo for ingerido. 
Manter fora do alcance das crianças. 
Não contaminar a água e o solo com os resíduos, nem proceder à sua eliminação no 
ambiente. 
Recomenda-se a consulta da Ficha de Dados de Segurança do produto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


