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Massa Corrida Kokar

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO

DESCRIÇÃO:
Massa Corrida Kokar: é um produto próprio para corrigir imperfeições 
de tetos e paredes internas. Possui secagem rápida e ótima aderência, 
proporcionando agilidade e economia na aplicação. 

ACABAMENTO:
Disponível no acabamento Fosco.

INDICAÇÃO:
Massa corrida Kokar: indicado para corrigir superfície internas de alve-
narias em geral.

ATENÇÃO:
Este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, vitri� -
cadas, enceradas ou não porosas.

EMBALAGENS:
Galão de 5,5 Kg
Lata de 27 Kg
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BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:
A superfície deve estar � rme, coesa, limpa, seca, isenta de pó, gordura 
ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser 
raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixa-
mento. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instru-
ções abaixo:

SE VOCÊ IDENTIFICAR MOFO, LAVE COM SOLUÇÃO DE ÁGUA SANITÁ-
RIA E ÁGUA EM PARTES IGUAIS, AGUARDAR A SECAGEM. MANCHAS DE 
GORDURA OU GRAXA, LAVAR COM SOLUÇÃO DE ÁGUA E DETERGEN-
TE, ENXAGUAR E AGUARDAR A SECAGEM.

SE A PAREDE ESTIVER DESGASTADA/DESAGREGANDO, RASPE OU 
ESCOVE AS PARTES SOLTAS E APLIQUE UMA DEMÃO DE FUNDO PRE-
PARADOR DE PAREDES KOKAR ANTES DA PINTURA, CASO NECESSÁ-
RIO CORRIJA AS IMPERFEIÇÕES COM MASSA CORRIDA PARA PAREDES 
(SUPERFÍCIES INTERNAS) OU MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES (SU-
PERFÍCIES INTERNAS, EXTERNAS OU SUJEITAS À UMIDADE).

CASO A PAREDE SEJA DE REBOCO NOVO, AGUARDE A CURA TOTAL 
POR 28 DIAS E APLIQUE UMA DEMÃO FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO 
KOKAR.

6. 

KOKAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

APLICAÇÃO:
Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua 
ou similar para que o produto se torne homogêneo.

DILUIÇÃO: 
Massa Corrida: pronta para uso. 

7. 

8. 
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CAMADAS (DEMÃOS):
Massa corrida: recomendamos a aplicação de 2 a 3 camadas (demãos) 
com intervalo de 3 horas entre demãos. Sempre lixar entre demãos.

9. 



5

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS
KOKAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

RENDIMENTO POR DEMÃO: 
MASSA CORRIDA 5,5KG: 12M2
MASSA CORRIDA 27KG: 60M2
Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da 
experiência do aplicador e a porosidade da superfície.

SECAGEM: 
Ao toque: 1 hora
entre demãos: 3 horas
Final: 4 horas

FERRAMENTAS: 
Massa Corrida: desempenadeira, espátula de aço ou plástico. 

USO LOCAL:
O local poderá ser usado mesmo durante  o período de aplicação.

CONSERVAÇÃO:
Após o lixamento efetuar a remoção do pó com vassoura para o excesso 
e um pano úmido para eliminação total do pó

ARMAZENAMENTO:
Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de 
crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar 
em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na 
posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, 
reutilizada ou perfurada. 
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BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS
KOKAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:
24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um 
rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está con-
dicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações 
contidas no rótulo.
O desempenho do produto depende das condições de preparação da 
superfície onde será aplicado e condições climáticas do local, as quais 
fogem do controle do fabricante. A Kokar garante bom desempenho 
de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso 
dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. 
Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.
Mantenha em seu poder a nota � scal de compra e lote do produto para 
assegurar a garantia acima.

COMPOSIÇÃO:
Emulsão acrílica estirenada, cargas minerais hidrocarbonetos alifáticos 
espessantes, glicóis e conservantes.

CUIDADOS:
Não ingerir o produto. Caso ocorra, não provoque vômito. Se houver 
inalação acidental, levar a pessoa para um local fresco e ventilado. Evite 
contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental com a pele, 
lavar com água limpa e sabão. Com olhos, lavar com água limpa por no 
mínimo 15 minutos. Não utilizar solvente ou diluente na pele e olhos. 
Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visua-
lização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo 
nosso site:

www.kokar.com.br.

Este produto segue a classi� cação conforme 
norma ABNT: NBR 11702 tipos 4.7.2

16. 
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BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS
KOKAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

RECOMENDAÇÕES:
Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10ºC, aci-
ma de 40ºC ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar 
em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos for-
tes. Até 15 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar man-
chas. Se isso ocorrer, lave toda a superfície com água imediatamente.
Não se recomendam misturas entre tipos de produto, com exceção das 
especi� cadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com 
este produto ao utilizá-lo com outros produtos da linha Kokar.
Evite retocar a pintura após 24 horas de aplicação e quando necessário 
repinte a superfície delimitada por alguma descontinuação como toda a 
parede e todo o teto.

19. 
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Gesso & Drywall Kokar

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO

DESCRIÇÃO:
Gesso & Drywall: é um produto desenvolvido para aplicação diretamen-
te sobre o gesso sem a necessidade do uso de fundo, oferecendo exce-
lente aderência em superfícies internas. Sua fórmula apresenta cheiro 
agradável durante aplicação, boa durabilidade e cobertura.

ACABAMENTO:
Disponível no acabamento Fosco.

INDICAÇÃO:
Gesso e Drywall é um produto desenvolvido para aplicação diretamente 
sobre o gesso sem a necessidade do uso de fundo, oferecendo exce-
lente aderência em superfícies internas. Sua fórmula apresenta cheiro 
agradável durante aplicação, boa durabilidade e cobertura.

ATENÇÃO:
Este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, vitri� -
cadas, enceradas ou não porosas.

EMBALAGENS:
Galão de 3,6l
Lata de 18l
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BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:
A superfície deve estar � rme, coesa, limpa, seca, isenta de pó, gordura 
ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser 
raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixa-
mento. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instru-
ções abaixo:

SE VOCÊ IDENTIFICAR MOFO, LAVE COM SOLUÇÃO DE ÁGUA SANITÁ-
RIA E ÁGUA EM PARTES IGUAIS, AGUARDAR A SECAGEM. MANCHAS DE 
GORDURA OU GRAXA, LAVAR COM SOLUÇÃO DE ÁGUA E DETERGENTE, 
ENXAGUAR E AGUARDAR A SECAGEM.

SE A PAREDE ESTIVER DESGASTADA/DESAGREGANDO, RASPE OU 
ESCOVE AS PARTES SOLTAS E APLIQUE UMA DEMÃO DE FUNDO PRE-
PARADOR DE PAREDES KOKAR ANTES DA PINTURA, CASO NECESSÁ-
RIO CORRIJA AS IMPERFEIÇÕES COM MASSA CORRIDA PARA PAREDES 
(SUPERFÍCIES INTERNAS) OU MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES (SU-
PERFÍCIES INTERNAS, EXTERNAS OU SUJEITAS À UMIDADE).

CASO A PAREDE SEJA DE REBOCO NOVO, AGUARDE A CURA TOTAL 
POR 28 DIAS E APLIQUE UMA DEMÃO FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO 
KOKAR.

6. 

KOKAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

APLICAÇÃO:
Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua 
ou similar para que o produto se torne homogêneo.

DILUIÇÃO: 
Gesso & Drywall: Superfícies não seladas: 1ª camada (demão) diluir em 
até 30%, demais de 10% a 20%.  Superfícies seladas e repintura: diluir 
todas as camadas (demãos) de 10% a 20%. 

7. 

8. 
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CAMADAS (DEMÃOS):
Gesso & Drywall: recomendamos a aplicação de 2 a 3 camadas (demãos) 
com intervalo de 4 horas entre demãos. Sempre lixar entre demãos.

9. 
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BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS
KOKAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

RENDIMENTO POR DEMÃO: 
GESSO & DRYWALL 3,6L:  40
GESSO & DRYWALL 18L:  200
Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da 
experiência do aplicador e a porosidade da superfície.

SECAGEM: 
Ao toque: 30 min
Entre demãos: 4 horas
Final: 12 horas

FERRAMENTAS: 
Gesso & Drywall: rolo de lã, pincel ou trincha.

USO LOCAL:
O local poderá ser usado mesmo durante  o período de aplicação.

CONSERVAÇÃO:
Após o lixamento efetuar a remoção do pó com vassoura para o excesso 
e um pano úmido para eliminação total do pó

ARMAZENAMENTO:
Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de 
crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar 
em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na 
posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, 
reutilizada ou perfurada. 
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BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS
KOKAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

COMPOSIÇÃO:
Emulsão acrílica modi� cada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dióxido 
de titânio, cargas minerais, espessantes, dispersantes e conservantes.

CUIDADOS:
Não ingerir o produto. Caso ocorra, não provoque vômito. Se houver 
inalação acidental, levar a pessoa para um local fresco e ventilado. Evite 
contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental com a pele, 
lavar com água limpa e sabão. Com olhos, lavar com água limpa por no 
mínimo 15 minutos. Não utilizar solvente ou diluente na pele e olhos. 
Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visua-
lização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo 
nosso site:

www.kokar.com.br.

Este produto segue a classi� cação conforme 
norma ABNT: NBR 11702 tipo 4.5.5 e atende os 
requisitos de qualidade da NBR 15079.

17. 

18. 
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PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:
24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um 
rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está con-
dicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações 
contidas no rótulo.
O desempenho do produto depende das condições de preparação da 
superfície onde será aplicado e condições climáticas do local, as quais 
fogem do controle do fabricante. A Kokar garante bom desempenho 
de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso 
dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. 
Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.
Mantenha em seu poder a nota � scal de compra e lote do produto para 
assegurar a garantia acima.

16. 
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BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS
KOKAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

RECOMENDAÇÕES:
Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10ºC, aci-
ma de 40ºC ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar 
em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos for-
tes. Até 15 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar man-
chas. Se isso ocorrer, lave toda a superfície com água imediatamente.
Não se recomendam misturas entre tipos de produto, com exceção das 
especi� cadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com 
este produto ao utilizá-lo com outros produtos da linha Kokar.
Evite retocar a pintura após 24 horas de aplicação e quando necessário 
repinte a superfície delimitada por alguma descontinuação como toda a 
parede e todo o teto.

19. 
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