Peso: 2 kg
Embalagem: Bisnaga

Manual de
Utilização do
Produto

MODO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO

Validade: 18 meses da data de fabricação.
Rendimento: De 1 a 2 m² de revestimento,
dependendo da técnica de aplicação.

Vantagens
Argamassa polimérica a base de
emulsão acrílica, cargas minerais e
aditivos químicos.

Pronta para uso;
Obra mais limpa e sem
desperdício;

Alta produtividade;
Secagem rápida – 48 horas;
Branca para peças claras.

Indicação de uso
Indicada para assentar cerâmicas e porcelanatos em áreas internas e
externas.
É fornecida pronta para uso e confere alto grau de resistência à tração
em poucas horas, sendo indicada para aplicação em superfícies
horizontais e verticais.
Paredes de concreto com mais de 28 dias de cura e paredes com
emboço de argamassa desempenados e curados por mais de 14 dias.
Contrapiso sarrafeados ou desempenados com mais de 14 dias de cura.
Pastilhas e pedras naturais.

Modo recomendado
de aplicação
Utilize a própria embalagem como aplicador, abrindo a ponta da bisnaga
no local indicado. Os cordões devem ter espessura de 0,5 cm a 1 cm,
sendo aplicados na horizontal com espaçamento de, no máximo, 5 cm.
Para peças superiores a 30x30 cm fazer dupla camada do produto.
Durante a aplicação, a base e as peças devem estar completamente
secas, evitando o contato excessivo com água durante o período de cura
do produto, que dura de 24 a 72 horas.

Aplicação
As superfícies deverão estar limpas, secas e livres de gorduras e óleos.
A cura inicia após 30 minutos de aplicação, com secagem total em 48
horas à 21 °C, este tempo pode aumentar em caso de baixas
temperaturas ou alta umidade.
Para aplicação, utilize a própria bisnaga ou espalhe o produto utilizando
uma espátula dentada de 3 mm.

Aplicação
Espalhe a argamassa por toda a base e/ou verso da peça garantindo o
fechamento de todos os possíveis vazios de argamassa.
Aplique as peças na base, pressionando-as e alinhando-as com auxílio de
equipamento adequado.
Tempo em aberto de até 5 minutos.
Liberação para rejuntamento em 48 horas.
Liberação de tráfego em 48 horas ou após rejuntado.

Limitação de uso!
Áreas internas de lareiras e churrasqueiras (contato com fogo). Saunas,
piscinas, pisos aquecidos, frigoríficos e outros revestimentos especiais;
Sobreposição de revestimento;
Peças de 80x80 cm ou superiores;
Blocos de vidro;
Manter longe do alcance de crianças.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.

MATERIAL DIGITAL
Acesse nossos canais de comunicação clicando nos ícones abaixo.
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