MASSA PRONTA

BOLETIM TÉCNICO
Argamassa industrializada, tipo III – normal – b, altamente qualificada para assentamento e revestimento de
alvenaria.
Informações Técnicas
• Rendimento aproximado por saco de 20 kg
• Assentamento
Tijolo comum
0,4 m²
Tijolo cerâmico
0,6 m²
Bloco de concreto 1,2 m²
• Revestimento:
1,0 m2, na espessura de 10,0 mm
• Composição: Cimento CP-V ARI, cal hidratada pura, areia lavada e classificada.
• Coloração: cinza
• Densidade: 1,55 g/cm3
• Cura: Mínimo 15 dias
• Embalagens: Sacos plásticos com 5 Kg e 20 Kg
• Validade: 2 anos, na embalagem original, intacta.
• Estocagem: em local seco e arejado, sobre estrado de madeira, em pilhas de até 15 embalagens.
• Norma Técnica: O produto atende as atuais normas e projetos elaborados pela ABNT (NBR 13281, 13276, 13277,
13278 e 13279).
Preparo do Produto
• Adicionar água limpa até a obtenção de uma massa de aspecto pastoso e totalmente homogênea. Observar:
• O recipiente de mistura deve estar limpo e estanque, protegido de sol, vento e chuva.
• Acrescentar água, se necessário durante a aplicação, refazendo sempre a homogeneização
• Preparar quantidade para utilização em até 2 horas e 30 minutos.
Preparo da Base e Aplicação
• Tanto para o assentamento, como para o revestimento, as bases de aplicação devem estar isentas de poeira,
graxas ou outros produtos estranhos à natureza do trabalho.
No assentamento:
• Utilizar colher de pedreiro, preenchendo as áreas de contato
• Reutilizar os excessos.
No revestimento:
• Com a colher de pedreiro, aplicar o produto em “chapadas” sucessivas, até a obtenção da espessura desejada.
• Sarrafear
• Desempenar com auxílio de régua e desempenadeira de madeira ou espuma.
Muito Importante
• Em bases com alta porosidade ou asperezas, o chapisco pode ser eliminado.
• Quando devidamente aplicada, pode ser lixada e receber diretamente a massa corrida e a pintura.
• Considerar as normas da ABNT, no tocante a juntas de dilatação e movimentação.
• A espessura não pode ultrapassar a 20 mm, por aplicação.
Saúde e Meio-Ambiente
• Produto alcalino de baixa toxidade
• Evitar contato com a pele e com os olhos; lavar imediatamente com água corrente
• Utilizar sempre equipamentos de proteção pessoal.
• Não diluir em rede de água e esgoto, para evitar entupimento
• Evitar formação de poeira
• Selecione e recicle embalagens vazias

O Departamento Técnico da Direcional se prontifica a complementar, se necessário, as informações técnicas e
operacionais contidas neste boletim. Entre em contato pelo telefone (11) 3488-2423 ou por e-mail:
laboratorio@direcional.ind.br.
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