
IDEA SEIXAS JUNIOR – EIRELLI – ME
CNPJ: 09.085.540/0001-90

Rod. PE 630, nº 100 - KM 03, Trindade - PE – CEP: 56.250-000 – Fone: (87) 3870-1439

FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: ARGAMASSA POLIMÉRICA AUTONIVELANTE

DESCRIÇÃO: produto em pó a base Cimento, carga mineral, aditivos e sais solúveis;
Indicado  para  regularização  de  substrato  (contra  piso).  Utilizado  em  laminados,
vinílicos, carpetes e porcelanato liquido.

Produto disponível na cor bege, mas quando seco torna-se branco.

CARACTERISTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:

Relação água / pó:

250 a 280 ml de água para cada kg da argamassa autonivelante;

Temo em aberto aproximadamente 20 minutos

Tempo em recipiente pronto para uso máximo 50 minutos;

Tempo de secagem ao toque 2 horas;

Tempo  de  secagem  de  12  a  72  horas  (observar  mudança  de  cor,  na  cor  bege
argamassa  úmida  e  na  cor  branca  totalmente  curada,  podendo  aplicar  o  selador
(Impermeabilizante Hidro Protetor). 

Resistência a tração > 0,5 mpa

NORMATIZAÇÃO:Fabricado  em  conformidade  com  a  norma  ABNT  NBR
13281/2005.

PREPARO:

Colocar em um recipiente limpo de 5 a 6 litros de água para cada 20 kg da argamassa
polimérica autonivelante, misturar com auxílio de misturador mecânico até obter uma
pasta uniforme e homogênea.
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APLICAÇÃO:

Verifique se a base não tem desvios superiores aos exigidos pela norma técnica: NBR
13.749;

Certifique-se de que a base esteja firme, limpa e seca;

Cuidado  com presença  de pó,  óleo,  tinta  ou resíduos podem comprometer  a  boa
aderência da argamassa autonivelante;

Antes da aplicação umedecer o substrato;

Só utilizar água potável isenta de impurezas e recipiente limpo.

PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE:

1 kg com espessura de 1 mm faz 1m²

Trabalhabilidade  40  a  50  minutos  após  a  mistura  sem  remover  do  recipiente  o
produtoe misturar a cada 10 minutos para evitar sedimentação.

EMBALAGEM: embalagem valvulada plástica de20 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, luvas, botas de proteção.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto, em sua embalagem original fechada, sobre estrado de madeira
em local seco e arejado no máximo dez sacos em cada pilha.
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VALIDADE: 06 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem. Após 
aberto uso imediato.

Químico Responsável Ismael Seixas.

CRQ-PE: 1.202.482


