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FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: GEL POLIMÉRIO DE ACUNHAMENTO

DESCRIÇÃO:  produto à base de borracha sintética de alta resiliência,  agregados
minerais, polímeros e aditivos químicos não tóxicos. Em forma de massa usado como
fechamento  e acunhamento  em diversas aplicações,  como:  Forros;  Entre  pisos  de
pavimentos; Alvenaria de gesso, cimento, pvc, madeira, Drywall, Steel Frame, ligtwall
e outros materiais usados como base de fechamento; Portas de todos os materiais;
Contra pisos madeira, gesso, alvenaria; Lajes, na vedação e fechamento.

CARACTERISTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Argamassa industrializada polimérica a base de polímeros
sintético para acunhamento e fechamento externo e interno.

DENSIDADE APÓS SECAGEM: Não aplicável 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: Não aplicável

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: Não aplicável

NORMATIZAÇÃO: Fabricado em conformidade com ABN TB 02.002.40.02

 Relatório técnico de conformidade técnica NTG 09-05.2010 ITEP.PE  

PREPARO:

A  mistura  da  Argamassa  GEL  POLIMÉRICO  DE  ACUNHAMENTO  é  uma  das
características únicas desse produto. Sua aplicação é rápida, o produto já vem pronto,
usar desempeno com espátula. 
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APLICAÇÃO:

A base onde será feita a aplicação do produto deve estar seca, livre de gorduras, pó e
partes fofas e soltas.  Para assegurar uma melhor aderência do revestimento.  Nas
bases com pouca aderência, envelhecidas, de cimento ou tijolo, deve-se raspar.

Se a base apresentar defeitos superficiais,  como buracos, etc.,  reparar com várias
camadas do próprio Revestimento. Secagem total após 24 a 72 horas.

Se  a  base  apresentar  fissuras,  devemos  abri-las,  eliminar  o  pó  e  aplicar  o
Revestimento em camadas do gel polimérico de acunhamento sobre a base. 

Pintura

Após a aplicação do Gel polimérico de acunhamento e secagem a superfície poderá
ser pintada com produtos a base de PVA, PVC Acrílico ou outros. O produto não tem
nenhuma indicação de rejeição a qualquer tipo de acabamento fornecida no mercado
brasileiro para revestimentos em conformidade com os procedimentos do fabricante.

Aderência

Sobre  qualquer  superfície  considerada  apta  a  aplicação  do  gel  polimérico  de
acunhamento,  a  aderência  será  igual  ou  superior  aos  produtos  disponíveis  no
mercado, nossos testes comprovaram uma alta qualidade na aderência a todos os
produtos usados pela construção civil. 

Bases antigas para reparos

De cal,  cimento  e  tintas  de  silicato  e  gesso:  Eliminar  completamente  com lixa  ou
máquina de lavagem à pressão, etc. as capas soltas, calcinadas e ou mal aderidas, e
em seguida retirar o pó.

De aplicação universal sobre as seguintes bases:

 Sobre blocos e paredes de concreto em cimento. 
 Sobre tijolos em barro ou argamassa de cal.
 Sobre blocos e paredes de gesso (acartonado, drywal, steel frame e ligtwalll).
 Sobre rebocos de cimento mono massa e gesso,
 Sobre rebocos raspado,
 Sobre  pisos  de  concreto,  madeira,  cerâmica  e  outros  substratos  firmes  e

compactos.
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PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE:

Não determinado.

EMBALAGEM: embalagem em balde plástico de 18 litros.

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:  12  meses  em  embalagem  fechada  e  armazenada  conforme
orientações do fabricante.

Após aberto uso imediato

Químico Responsável Ismael  Seixas.

CRQ-PE: 1.202.48


