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PRODUTO 
RR 3000 é um adesivo elaborado para 
estucamento de pisos, formulado por resinas 
sintéticas, látex e aditivos especiais. Tem a 
finalidade de corrigir e preencher pequenas 
cavidades durante o polimento da superfície do 
piso.  
 
APLICAÇÃO 
RR 3000 é aplicado sobre o piso no momento que 
se faz o lixamento, envolvendo o pó do lixamento 
com o produto, formando uma pasta e ao mesmo 
tempo tampando os poros por meio de 
aglutinação.  
 
Para correção de cavidades acima de 5 mm, é 
recomendado que utilize RR 3000 com argamassa 
Reparox®. Se optar pela utilização                     
RR 3000 + Reparox®, a superfície deverá ser bem 
lavada para remoção total de poeira. Aplicam-se 
RR 3000 + Reparox® já amolentado, utilizando 
desempenadeira de aço ou rodo.  
 
Após estucamento RR 3000 + Reparox®, deve-se 
aguardar 12 horas para remoção do estuque com 
equipamento apropriado.  
 
SEGMENTO DE USO 
- Estucamento de pisos cimentícios; 
- Pisos de concreto, granilite, korodur e outros; 
- Recuperação e reparos em geral. 
 
BENEFÍCIOS 
- Proporciona endurecimento sem retração; 
- Proporciona excelente aderência ao substrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES 

CARACTERÍSTICAS RESULTADOS 

Base Química 
Dispersão aquosa de 
copolímeros 

Aparência Líquido branco e leitoso 

Ponto de ebulição 100°C 

Densidade  1,02 

pH 25° C 7 a 8 

Rendimento 250g/m2  

 
RENDIMENTO 
Quando utilizar RR 3000 com argamassa 
Reparox® solicitar o consumo ao departamento 
técnico.  
 
EMBALAGEM 
Bombonas 20 L - 50 L e Tambor 200 L.  
 
HIGIENE E SEGURANÇA Os usuários devem 
usar óculos de proteção e luvas de borracha. O 
contato direto com a pele deve ser evitado (pode 
causar irritação). Em caso de contato com a pele 
ou olhos, lave imediatamente e abundantemente 
com água e consulte um médico. Mantenha fora 
do alcance das crianças e animais. 
  
ARMAZENAMENTO 
RR 3000 deve ser armazenado em local seco e 
arejado em embalagem lacrada.  
 
VALIDADE 
9 meses  


