
MASSA PARA ACABAMENTO KNAUF
Descrição:
•  A Massa para acabamento Knauf é utilizada para realização de acabamentos superficiais 
em Drywall e outras superfícies. Pronta para uso, proporciona melhor acabamento e 
qualidade no resultado da obra.
•  Disponível em balde de 25 kg
•  Validade: 9 meses (da data de fabricação)
•  Aspecto: pasta branca consistente.
•  Atende a norma ABNT NBR 11702:2010.

Utilização:
•  Excelente acabamento corrigindo as imperfeições superficiais
•  Prepara a superfície para recebimento de pinturas
•  Massa sem cheiro, sem compostos orgânicos voláteis*

•  Acabamento superficial em Drywall e outras superfícies
•  Facilidade de aplicação e lixamento
•  Ótima viscosidade e aderência
•  Mais economia em baldes de 25KG
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*Massa Zero VOC (Composto Orgânicos Voláteis), pois oferece proteção à saúde de todos, desde o aplicador até a sua família. 
Composto de cargas minerais, aditivos e água. Não agride o meio ambiente.



Preparo: 
•  Produto pronto para uso, sendo apenas 
necessário misturar mecanicamente ou 
manualmente antes do uso para homogeneização 
do material. Caso necessário, adicione até 5% de 
água para um balde de 25kg de massa de 
acabamento Knauf, misturando até perfeita 
homogenização. Consumo pode variar conforme 
textura e acabamentos da superfície a ser 
aplicada a massa. Para aplicações em Drywall,  
o consumo é de até 0,3kg/m².

Dados Gerais: 
•  Empilhamento de baldes: 25 kg = 2 x 12 por pallet. 

•  Manter o produto em local seco, coberto e livre de intempéries.
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Dados da Massa para acabamento Knauf

Denominação Massa para acabamento Knauf

Quantidade / Embalagem 25 kg

Utilização
Para aplicação em chapas de gesso acartonado para sistemas Drywall em ambientes internos.  

Acabamento para correção de imperfeições superficiais.

Tempo de secagem 24 horas

Unidade Balde

Composição Carbonato de cálcio, Carboximetilcelulose, Acetato de vinila, Preservante, Água

Sólido / Massa 75 ±

Sólido / Volume 44 - 49%

Densidade 1,60 - 1,80 g/cm³

pH 8,5 - 11

Validade 9 meses (da data de fabricação)


