
MODO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO

Manual de
Utilização do
Produto

Validade: 18 meses da data de fabricação.
Rendimento: 2 kg/m² considerando 5 mm
de espessura.

Peso: 5 kg e 10 kg
Embalagem: Balde



Argamassa a base de cimento e
aditivos especiais que confere 
 poder de repelir a presença de água
no local do reparo.

Vantagens

Serviço limpo e rápido;

Fácil mistura e aplicação;

Branca com acabamento fino;

Impermeabiliza e refaz o reboco
para receber o acabamento final
ou pintura.



É fornecido em dois componentes, um pó e um aditivo para mistura na
própria embalagem. Confere alto grau de impermeabilidade e qualidade
de acabamento, sendo indicado para aplicação em áreas internas e
externas, em bases de paredes de alvenaria ou dry-wall que apresentem
presença de umidade superficial.

Paredes em alvenaria rebocadas.

Locais com presença de umidade que impeçam a aderência da pintura
na parede.

Indicação de uso



Modo recomendado
de aplicação

Utilize a embalagem para misturar os componentes. 

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

Cor branca e sem areia natural que possibilitam ótimo acabamento,
podendo receber massa corrida, ser lixado e/ou receber pintura
diretamente sobre a massa.



Aplicação

Raspe a tinta da superfície a ser tratada.

A base deverá estar firme, limpa e seca para aplicação do produto.

Tempo em aberto de até 2 horas.

A cura inicia após 2 horas da aplicação do produto, com secagem total
em 72 horas.

Despeje o aditivo na própria embalagem.



Aplicação

Proteja o local da aplicação. 

Aos poucos, adicione a carga mineral e misture o produto com ajuda de
um misturador mecânico. Quando obtiver uma massa homogênea, inicie
a aplicação da argamassa com auxílio de uma desempenadeira metálica
lisa.

Aplique a argamassa em movimentos circulares, pressionando o produto
para completo preenchimento e aderência na base.

Confira o acabamento final do emboço no momento da aplicação com a
ajuda da desempenadeira, “queimando” a massa.



Aplicação

Tráfego e rejuntamento liberado 48 horas após aplicação.

Após 72 horas efetue o acabamento final com massa corrida, lixamento
ou pintura diretamente sobre o produto.



Remover toda a base úmida, quebradiça e danificada;

Efetuar total limpeza da base a ser aplicada, eliminando a presença de
pó.

Precauções!



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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