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1.EMBALAGEM

2.DESCRIÇÃO
O cimentinho LIGA TEX é um aglomerante hidráulico não estrutural desenvolvido para
atender as necessidades de pequenos reparos em áreas internas e externas.
Disponível na cores Cinza e Branco.

3.INDICAÇÃO
O cimentinho LIGA TEX é indicado para pequenos reparos em alvenaria, serviços de
acabamento em geral e preparação de argamassas de revestimento e assentamento.
Pode ser aplicado em alvenarias em geral, acabamentos de pré-moldados ornamentais,
granilite, ladrilhos hidráulicos, paredes e tetos, vigas, pilares e emboço em áreas
internas.

4.INSTRUÇÕES PARA A APLICAÇÃO
4.1.PREPARAÇÃO DA BASE
A base deve estar plana sem desvio de prumo, curada no mínimo 14 dias;
Impermeabilize bases com umidade ou em contato direto com o solo;
Utilize impermeabilizante Veda Liga LIGA TEX;
Limpe a superfície removendo resíduos de pó, óleos, tintas e outros materiais que possam
prejudicar a aderência do produto;
Não utilizar o produto sobre superfícies que não estejam totalmente secas;
Proteja peças de alumínio e metais não tratadas, pois podem manchar em contato com o
produto;
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4.2.PREPARO
Prepare a massa em um recipiente estanque e limpo;
Adicione água até obter uma massa com aspecto pastoso e homogêneo;
Após a mistura com água deixe a massa descansar por 15 minutos;
Decorrido o tempo de descanso remisture a massa sem adição de água;
Utilize o produto dentro de um prazo máximo de 45 minutos após a mistura com água;
Proteja do sol, vento e chuva.

5.ATENÇÃO
Este produto não é estrutural, portanto não deve ser utilizado em concretos com função
estrutural.

6.IMPORTANTE
O produto preserva suas características desde que sejam seguidas as instruções de
armazenamento. O perfeito desempenho do produto dependerá também de fatores
alheios ao controle da LIGA TEX, tais como: preparo da superfície, condições climáticas
e técnicas de aplicação. A LIGA TEX reserva-se o direito de dispensar qualquer garantia
sobre o produto quando as instruções fornecidas não forem seguidas corretamente.

7.COMPOSIÇÃO
O Cimentinho Liga Tex é composto por silicatos de cálcio, alumínio e ferro, sulfato de
cálcio e adição de finos.

10.CUIDADOS
Utilize equipamento de segurança, óculos e luvas de borracha;
Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos;
Em contato com a pele lave em água corrente;
Em contato com os olhos lave imediatamente com água corrente e procure auxílio
médico;
Se ingerido procure imediatamente auxílio médico.
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11.EMBALAGEM
Produto fornecido em fardos com 20 unidade de 1kg cada. Disponível nas cores cinza e branco.

12.ESTOCAGEM
Mantenha em local seco e arejado, na embalagem original fechada com empilhamento
máximo de 1,5 m de altura.

13.VALIDADE
12 meses a partir da data de fabricação, mantendo o produto na embalagem original,
fechada e respeitando as condições de estocagem.
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