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FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: YESO GESSO PROJETADO

DESCRIÇÃO:Argamassa a base Gesso, indicado para aplicação com equipamento
de projeção de argamassa para revestimentos de paredes e tetos dos mais diversos
substratos internos na construção civil.

CARACTERISTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:

Variáveis Unidades Unidades

Relação água / gesso - 600 / 1000   a    800 / 1000

Trabalhabilidade minutos 60  a  120

Resistência ao Arrancamento MPa 0,52*

Absorção % 50,0%

Resistência a compressão MPa 4,5

Densidade após secagem Kg / m² 0,950  a  1,050

Consumo Kg / mm / m² 1,0

Norma técnica - NBR   7200

Do Produto:

Diluente Água.

Densidade:950  a 1050 g/cc.

Pó fino. 

Cor: Branco, sem brilho e aspecto mineral.

Resistência ao fogo Não é Inflamável. Classe M-1 UNE 23727 > 140º após 24 dias de
secagem conforme a DIN EN 1062.

Secção 2 e 3.(norma CC)
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Da Aplicação:

Temperatura de Aplicação:entre 5º e 45 ºC.

Usar Equipamento de projeção individual.

Limpeza do equipamento:com água, imediatamente depois de usar.

Consumo 1kg /  mm / m² .

Tempo  de  Secagem  (endurecimento)  Variável,  conforme  espessura  e  condições
climáticas.( máximo 3 horas)

Acabamento, depois de seco se necessário. 

Do Revestimento:

Resistência à umidade da água, após a secagem ocorre processo de carbonatação.

Grande poder de cobertura.

Permeabilidade máxima ao vapor de água e CO2.

Fácil aplicação.   

Excelente acabamento.

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 e drywall).

Sobre rebocos de cimento mono massa e gesso.

NORMATIZAÇÃO: Não determinado. 

PREPARO:

Preparação instantânea

Passo a passo:
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1º) Colocar primeiro a água limpa no deposito do equipamento ou ligar o equipamento
na linha de água potável. 

2º) Abastecer o equipamento com produto, gradativamente, e vá misturando de forma
continua até adquiri uma textura homogênea.

4 º) Após total homogeneização, aplicar o produto na parede.

Obs: importante o uso de água limpa e isenta de minerais estranhos a mistura, ferro,
alumínio e outros elementos intoleráveis.

APLICAÇÃO:

A  base  onde  será  feita  a  aplicação  do  revestimento  deverá  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, antes de aplicar o produto. 

Se a base apresentar defeitos superficiais, como buracos, e desníveis, reparar com
várias camadas do próprio revestimento para que possa nivelar a superfície. 

Secagem total após 3 horas.

Se a base apresentar fissuras, deve-se abri-las, eliminar o pó e aplicar o revestimento
em camadas. 

Quanto  à  pintura:  Após  a  aplicação  do  revestimento,  alisamentoe  secagem,  a
superfície poderá ser pintada com produtos a base de PVA, PVC Acrílico ou outros. O
Revestimento  não  tem  nenhuma indicação  de  rejeição  a  qualquer  tipo  de  pintura
fornecida no mercado brasileiro para revestimentos em gesso e em conformidade com
os procedimentos do fabricante.

Quanto a sua aderência: Sobre qualquer superfície considerada apta a aplicação do
Yeso Gesso Projetado, a aderência será igual ou superior aos produtos disponíveis no
mercado de Gesso, nossos testes comprovaram uma alta qualidade na aderência a
todos os produtos usados pela construção civil. 

Quanto a bases antigas para reparos: De cal, cimento e tintas de silicato e gesso:
Eliminar completamente com lixa ou máquina de lavagem à pressão, as capas soltas,
calcinadas e ou mal aderidas e em seguida retirar todo pó.

Obs:  Não aplicar  o  produto  com sol  forte  direto  na parede,  ou com temperaturas
inferiores a 5º C, nem sobre superfícies quentes, >30°C, para evitar secagem rápida,
prejudicial ao acabamento do Revestimento podendo nesse caso apresentar marcas
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de emendas.  Não aplicar  sobre suportes submetidos  à umidade permanente,  nem
capilar, nem em zonas onde possa haver água permanentemente.

PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE:

Não aplicável.

EMBALAGEM: embalagemem papelcom 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:

Recomenda-se  armazenar  o  produto  em  local  seco  e  arejado,  protegido  sobre
estrados contra umidade, afastado das paredes e dos raios solares diretos.Empilhar
no máximo 10 sacos, de 40kg .

VALIDADE:

180 dias a partir da data de fabricação impressa na embalagem. Após aberto uso 
imediato.

Químico Responsável Ismael Seixas.

CRQ-PE: 1.202.482


