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ACABA TRINCA MSET 
ACABA TRINCA MSET é uma argamassa de secagem rápida com alto teor de fibras. Possui aderência 
comprovada em superfícies vítreas ou porosas, rígidas ou semirrigídas. Para uso interno ou externo, 
mediante posterior pintura ou uso de resinas. Permite recobrimentos acrílicos após 3 horas da sua 
aplicação. Para epóxi ou poliuretano deve-se aguardar 24 horas. 

 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

o Não precisa de tela, ou seja, pode ser aplicado diretamente na fissura; 

o Como possui secagem rápida, a pintura sobre o ACABA TRINCA MSET poderá ser feito em apenas 3 
horas; 

o Super fácil de aplicar e de dar acabamento; 

o Não possui cheiro forte; 

o Pode ser utilizada como corrida. 

 
CAMPOS DE APLICAÇÃO 

o Ideal para fechamento de trincas em argamassas de reboco, revestimentos, pinturas e alvenaria. 

 

PROPRIEDADES ACABA TRINCA MSET 

Densidade – após hidratação 1,80 g/cm3 

Cor Branco  

Tempo de manuseio 25 minutos 

Água para preparo 250 g 

Embalagem 500 g 

Rendimento  4 a 5 m² / Embalagem 

Liberação para pintura 
3 horas pintura base acrílica 

24 horas base epóxi ou PU 

 
 

LIMITAÇÕES 

o Para fissura de grande movimentação estrutural e com espessuras maiores de 4 mm, recomenda-se 
aguardar um tempo de 15 dias antes de realizar a pintura. Neste tempo deve-se observar se a 
fissuras voltará a se formar, caso positivo, reaplique o produto da mesma forma descrita 
anteriormente. Em caso de dúvida consulte nosso departamento técnico. 

 
PREPARO DO SUBSTRATO 
 

o O substrato deve estar limpo, seco, livre de poeira, nata de cimento, ceras, desmoldante ou qualquer 
substância que possa atrapalhar a adesão; 

o Eliminar as partes soltas, abrindo a fissura, para que haja melhor penetração e ancoragem do ABACA 
TRINCA MSET. 
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PREPARAÇÃO DO ACABA TRINCA MSET 

o Em um recipiente limpo, adicionar 250 g ou mL de água para cada 500 g de ACABA TRINCA                                   
MSET, misturar até obter uma massa homogênea. 
 

 

APLICAÇÃO DA ACABA TRINCA MSET 

o Aplicar o ACABA TRINCA MSET sobre a fissura com auxílio de uma espátula ou desempenadeira, 
empurrando o produto até que transborde. O tempo de aplicação do material após preparado é de 
no máximo 25 minutos. Dar acabamento com a própria espátula ou com uma esponja úmida 15 
minutos após ter aplicado o produto. 

 
COMPOSIÇÃO 
 

Cimento especiais, aceleradores de pega, agregados selecionados, pigmentos, resinas e aditivos.  

 
PRECAUÇÕES 

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso; 

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade; 

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor; 

Manter fora do alcance das crianças e animais; 

É recomendável o uso de EPI’s pertinentes ao trabalho com argamassas cimentícias; 

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos; 

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem; 

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico. 

Conheça os demais produtos da linha MSET e Bautech. 

 

 
GARANTIA 

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso 
conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A MSET garante 
ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de 
compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há 
outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem 
autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões. 

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da MSET. 

 

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO 

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, em uma 
temperatura de 15° a 30°C.  
 


