
MODO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO

Manual de
Utilização do
Produto

Peso: 0,5 kg
Embalagem: Bisnaga

Validade: 18 meses da data de fabricação.
Rendimento: Variável.



Vantagens

Pronta para uso;

Serviço limpo e rápido;

Secagem rápida – 24 horas;

Fácil aplicação;

Produto pode ser conservado na
embalagem mesmo após aberto.

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



Ideal para reparos rápidos em pisos e paredes, áreas internas e externas.
Bem como, reparos em bases cimentícias, madeira e gesso.

É fornecida pronta para o uso e confere alto grau de resistência à
compressão, tração e flexão em poucas horas, sendo indicada para
aplicação em superfícies horizontais e verticais.

Fechamento de fendas e buracos na parede; fechamento de tomadas e
interruptores a serem isolados; fechamento de rasgos em paredes para
passagem de instalações hidráulicas e elétricas.

Fixação de cerâmicas e blocos de vidro.

Indicação de uso



Modo recomendado
de aplicação

Utilize a própria embalagem como aplicador, abrindo a ponta da bisnaga
no local indicado. Não adicione água ou outro componente no produto. 

Possui propriedade bactericida e antifungicida, bem como presença de
impermeabilizante em sua composição. 

Total aderência a bases cimentícias, cerâmicas e pedras naturais.



As superfícies deverão estar limpas, secas e livres de gordura e óleos. A
aplicação deve ser executada diretamente no local do reparo.

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 rasgos maiores e/ou fendas, pode-se complementar o fechamento
com pedaços de peças cerâmicas ou tijolos.

Ancorar o reparo em caso de aplicações na vertical nas primeiras 24
horas.

Aplicação



Reparos com camadas superiores a 2 cm devem ser efetuados em
mais de uma camada, limitadas a 2 cm de espessura por aplicação.

Limitação de uso!



PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.

Acesse nossos canais de comunicação clicando nos ícones abaixo.

contato@argapoli.com.br
 

www.argapoli.com.br
 

@argapoli
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