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FICHA TÉCNICA 

 

NOME DO PRODUTO: ARGAMASSA DE GESSO PARA REVESTIMENTO 

 

DESCRIÇÃO: produto em pó a base sulfato de cálcio hemidratado, Gesso de cura lenta 

para aplicação em revestimentos de concreto ou alvenaria manual, não sendo necessário 

chapisco ou reboco como base. Em caso da aplicação ser em paredes constituídas por 

pré-moldados de gesso, ele apresenta como resultado a correção e uniformização. 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICA DO PRODUTO: 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: sufato de cálcio biohidratado + aditivos químicos. 

DENSIDADE APÓS SECAGEM: 980-1080 (Kg/M³) 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: > 0,5 (Mpa). 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: > 6 (Mpa) seco 

 

NORMATIZAÇÃO: ABNT NBR 16.618:2017 

 

PREPARO: 

Adicionar uma medida de água para duas medidas da argamassa gesso para 
revestimento. Misturar até obter uma pasta uniforme. 

   

APLICAÇÃO: 

Verifique se a base não tem desvios superiores aos exigidos pela norma técnica: NBR 
13.749. 
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Certifique-se de que a base esteja firme, limpa e seca. 

Cuidado com presença de pó, óleo, tinta ou resíduos, pois podem comprometer a boa 
aderência da argamassa de gesso para revestimento. 

Não aplique sobre superfície à base de cimento que não esteja completamente curado. 

Só utilizar água potável isenta de impurezas e recipiente limpo. 

 

PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE: 

1kg- com espessura de 1 mm faz m².  

 

EMBALAGEM: embalagem valvulada plástica de 40 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. 

 

VALIDADE: 180 dias após a data de fabricação impressa na embalagem. Após aberto 

uso imediato. 

Químico Responsável Ismael Seixas. 

CRQ-PE: 1.202.482 


