CONTEÚDO DA CAIXA 13kg
2 sacarias com 5 kg
2 saches 1,5L

Manual de
Utilização do
Produto

MODO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO

*Atende a norma NBR 14081

ARGAMASSA ACIII E BRANCA
BICOMPONENTE

Indicações de uso
Áreas internas e externas;
Pisos e paredes, inclusive em áreas
de alto tráfego;

Piso sobre piso em áreas internas e
externas de até 120x120cm;
Azulejo sobre azulejo de até
90x90cm;
Porcelanatos e pedras naturais
retificadas em áreas internas de até
2x2m (4m² de área de
assentamento);

Porcelanatos e pedras naturais retificadas
em áreas externas de até 1,5x1,5 m (2,3m²
de área de assentamento);
Fachadas de até 6 pavimentos em peças
de, no máximo, 60x60cm e até 12mm de
espessura;
Fachadas sem limite de pavimentos
com pastilhas de até 10x10cm;
Piscinas, olho d’água e áreas submersas desde pastilhas até peças de até 30x30cm;
Reservatórios, pisos aquecidos e saunas.

Modo recomendado
de aplicação
PREPARE A BASE E AS PEÇAS
A base deve estar plana e curada. Limpe a superfície, removendo todos os
resíduos e sujeiras e o engobe das peças (manchas brancas atrás da peça),
que devem estar limpas e secas. A preparação correta garante perfeita
aderência do produto.

PREPARO DA ARGAMASSA

Em um recipiente limpo, adicione o conteúdo líquido do sache. Em seguida,
gradualmente, adicione o pó e inicie a mistura. *Use um sache de 1,5 litros
para cada saco de 5kg de pó.* Misture até obter uma massa homogênea e
sem grumos. É permitido o ajuste da consistência com até 10% de água a
mais na mistura. Aplique imediatamente.

Aplicação
Utilize desempenadeira dentada de 8x8x8mm. Com o lado liso, aplique uma
camada de aproximadamente 6mm em 1m² na superfície em que o
revestimento será aplicado.
Em seguida, com o lado dentado, abra os cordões no sentido horizontal. Em
aplicações com dupla camada (peças acima de 30x30cm), faça a mesma
aplicação de argamassa em cordões no verso da peça. Aplique em seguida,
unindo com os cordões da parede ou piso, mantendo-os no mesmo sentido
horizontal.
Após aplicar a peça e unir os cordões, a pressione fazendo movimentos para
cima e para baixo, vibrando a argamassa. Para obter máxima aderência,
utilize um martelo de borracha para comprimir os cordões .

Dica!
Verifique se a aplicação está com 100% de aderência. Durante o
procedimento, remova aleatoriamente algumas placas, observando se o
verso está totalmente impregnado de argamassa colante. A verificação
garantirá durabilidade e total adesão.

Limpeza da área aplicada
Limpe as peças com pano úmido e retire o excesso de argamassa colante
nas juntas de assentamento, garantindo espaço para o rejuntamento
trabalhar corretamente. Utilize o espaçamento das juntas recomendadas pelo
fabricante do revestimento.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

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

contato@argapoli.com.br
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www.argapoli.com.br

