
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

COR

PREPARO DO PRODUTO

APLICAÇÃO

Argamassa colante indicada para o assentamento de 
revestimentos cerâmicos, piso e azulejo, de tamanhos grandes 
em áreas internas e externas, em locais que requer alta 
aderência e resistência mecânica, a Big cola AC-III é elaborada à 
base de areia classificada, cargas minerais, cimento Portland e 
aditivos especiais, esta Argamassa deve ser aplicada sobre 
contra piso ou reboco, com cura de pelo menos 7 dias.

Branca e cinza

Para cada 4 (quatro) volumes de Big cola AC-III, adicionar 1 (um) 
volume de água limpa, ou 4 litros de água por cada saco de 20 
kg, proceda a mistura até obter uma massa homogênea e 
pastosa. Após a mistura, deixar em repouso por 10 (dez) 
minutos. Misturar novamente, e iniciar a aplicação do 
produto.Preparar quantidade suficiente para a utilização no 
período de 2 (duas) horas, evitando deixar a Argamassa exposta 
ao sol.

Inicie a aplicação com uma fina camada de argamassa com o 
lado liso da desempenadeira de denteada, aplique outra 
camada para que a argamassa atinja uma espessura de 
aproximadamente 8 mm, passar o lado denteado da 
desempenadeira, retirando o excesso de argamassa, e 
formando cordões paralelos de 6 mm (seis), assente o 
revestimento e pressione as peças para que haja uma perfeita 
adesão da argamassa. Em revestimentos com dimensões 
maiores que 40X40 cm, recomendamos a dupla colagem, ou 
seja, adicionar argamassa no verso do revestimento cerâmico, 
eliminando assim os espaços vazios.
Os trabalhos com rejuntamento poderão ser iniciados 72 
(setenta e duas) horas após a aplicação do revestimento, em 
paredes, os sulcos da argamassa deverão ser feitos na 
horizontal.

IMPORTANTE: Conforme indicação da norma da ABNT NBR 
14.081, as Argamassas do tipo ACIII deve ter tempo em aberto 
de 20 minutos, evitar abrir panos grandes para que a Argamassa 
obtenha boa aderência no tardoz dos revestimentos.

De 5 à 7 Kg por m², com desempenadeira de 8 x 8.

Saco plástico valvulado de 20Kg. Pode ser armazenado por até 
180 (cento e oitenta) dias após a fabricação, desde que mantido 
em local seco e arejado com empilhamento máximo de 10 
sacos.

A BIGMASSA indica que as instruções deste boletim técnico 
sejam seguidas, para que o produto alcance todas as 
características técnicas necessárias.

Consumo aproximado

Embalagem e Estocagem:


