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FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: ARGAMASSA POLIMÉRICA EM PÓ.

DESCRIÇÃO:  produto a base de polímeros, aditivos e sais solúveis, indicada para
revestimento em superfície externe e interna em reboco, gesso, fibrocimento, massa
fina e concreto. 

Disponível na cor branca, com acabamento fosco e solúvel em água.

CARACTERISTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Polímero, Aditivos e Sais Solúveis.

DENSIDADE APÓS SECAGEM: Não aplicável.

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: Não aplicável.

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: Não aplicável.

NORMATIZAÇÃO: NBR 7200

PREPARO:

Aproximadamente 650 ml de água para cada kg.

Colocar  uma quantidade desejada em um recipiente limpo.  Adicionar  a argamassa
polimérica em pó junto com água e misturar até obter a consistência de uma pasta
uniforme.

Trabalhabilidade 60 a 70 minutos.

APLICAÇÃO:

As condições climáticas indicadas para uso são temperaturas entre +10C à +50C e
umidade relativa do ar entre 50% e 80%. Nessas condições a secagem do material
será em torno de 24hs;
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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;

Obs:  A  presença  de  pó,  óleo,  tinta  ou  outros  resíduos  podem  comprometer  boa
aderência da ARGAMASSA POLIMÉRICA EM PÓ.

PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE:

1 kg da argamassa pronta com espessura 1mm rende 1m².

EMBALAGEM: embalagem valvulada plástica com 5kg, 10 kg e 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.

VALIDADE: Doze meses após a data de fabricação – armazenado conforme 
indicação do fabricante. Após aberto uso imediato.

Químico Responsável Ismael Seixas.

CRQ-PE: 1.202.482


