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weberdesign 
 
Máscara para criação de aspeto visual de tijolo/xisto ou pedra em fachada  
 
 

   Utilizações  
 

 As máscaras weberdesign permitem a obtenção de um aspeto visual a tijolo na fachada, sobre suportes em rebocos 
à base de cimento ou sobre barramento armado em sistemas webertherm – ETICS. 
 

   Suportes 
 

 Rebocos à base de cimento; 
 Barramento armado; 

 Sistemas webertherm (ETICS). 
 

 

   Consumo 

 

 1/1 m  (cada máscara serve para uma única aplicação). 
 

   Recomendações 
 

 Caso utilize uma tinta (weberplast color ou weberplast silcolor) para obter o acabamento, a máscara só deve 
ser aderida a um suporte liso, para garantir que a tinta não vaza sob a mesma condicionando o efeito final.  

 O suporte não deve estar muito húmido, com temperatura elevada ou com oleosidades para não 
condicionar uma correta aderência da máscara ao suporte. 

 
 

   Aplicação 

 

 Antes de se proceder à colagem da máscara no suporte deve ser aplicado o primário weberprim regulador 
plus e, posteriormente, a tinta weberplast color na cor desejada para as juntas. 

 Após a secagem do weberplast color, deve ser aplicada a máscara weberdesign e, de seguida, o 
acabamento na cor pretendida em weberplast decor M/F, weberplast decor plus ou weberplast color. 
Nota:  Por forma a obter um acabamento perfeito, deve garantir-se que as máscaras são aderidas de forma continua e 

que o acabamento final (weberplast decor M/F weberplast decor plus ou weberplast color), são aplicados nas 

mesmas condições. 

 A máscara deve ser retirada logo após a aplicação do acabamento ou quando este estiver bem seco e 
curado. 

 
A aplicação do weberprim regulador plus, weberplast color, weplast decor M/F e weberplast decor plus deve ser 
efetuada de acordo com as recomendações de aplicação que constam nas respetivas fichas técnicas. 
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As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e 
conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o 
comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica. 
 

 
 
 

 
Apresentação 
Caixa com 50 máscaras (weberdesign xisto/tijolo/pedra) 
Caixa com 100 máscaras (weberdesign detail tijolo) 
 
            1 caixa Weberdesign xisto – 33,49 m2 
            1 caixa weberdesign tijolo – 45,54 m2 
            1 caixa weberdesign detail tijolo – 26,32 m2 
            1 caixa weberdesign pedra – 46,32 m2 

 

Conservação 
 
Armazenar em embalagem original fechada e em locais 
secos, com temperaturas entre +5°C a +25°C. As máscaras 
não podem ser armazenadas dobradas ou enroladas, para 
não comprometer o adesivo e consequentemente a correta 
aderência do mesmo ao suporte. O prazo de validade é de 
12 meses. 

  


