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FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: ARGAMASSA BASECOAT - PRONTA

DESCRIÇÃO: produto a base de polímeros, resina, compostos hidrofugantes, cargas
minerais e reforçador de aderência. Indicado para rejunte interno e externo, em áreas
úmidas ou secas, com excelente aderência e flexibilidade.  Utilizado para aplicação
como base de rejunte de chapas cimentícias e lightwall.

Rendimento: 1,2kg x 1mm x 1m²

CARACTERISTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: polímeros, aditivos e sais solúveis.

DENSIDADE APÓS SECAGEM: Tempo de secagem (cura de 12 a 72 horas). 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: > 0,5 mpa.

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: Relação água / pó 250 a 280ml de água para cada
kg de pó.

TRABALHABILIDADE: 40 a 50 minutos após a secagem da mistura.

NORMATIZAÇÃO: Fabricado em conformidade com as normas técnicas

Norma de desempenho – NBR 15.575

Coeficiente de capilar (28) 1m – NBR 13.279/05

Densidade (Kg/m³ - NBR 13.280/05

Retenção de água (%) NBR 13.277/05

Revestimento NBR 7200

PREPARO:

Pronto para uso.
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APLICAÇÃO:

1º ETAPA: Aplicar a massa com espátula ou desempenadeira entre as placas até o
seu preenchimento total e em seguida aplicar a fita álcali resistente50mm, aguardar
aproximadamente 2 horas. Caso não haja a necessidade da fita de 100mm, passe
para 3º etapa.  

2º ETAPA: Se for necessária uma segunda fita, aplicar uma nova camada da massa e
usar a fita de 100mm, aguardando aproximadamente 2 horas.

Recomendamos a segunda etapa em estruturas com estresse.

3º ETAPA: Aplicar uma camada final,  aguardando aproximadamente 12 horas para
aplicação de acabamento, tintas ou texturas.

Obs:  Em estruturas  muito  grande  é  aconselhável  uso  da  manta  alcalina  em toda
superfície.

PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE:

1kg com espessura de 1mm faz m².

EMBALAGEM: 20 kg 

MANUSEIO:

Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais.

Em caso de inalação do produto ou contato com os olhos, lave o rosto com água
corrente e procure o médico imediatamente.

Em recinto fechado, recomenda-se o uso de máscara de proteção.

ARMAZENAMENTO:

Mantenha o produto, em sua embalagem original fechada, sobre estrado de madeira
em local seco e arejado.
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VALIDADE: 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem. Após 
aberto uso imediato.

Químico Responsável Ismael Seixas.

CRQ-PE: 1.202.482


