
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PREPARO DO PRODUTO:

APLICAÇÃO

Argamassa adesiva indicada para o uso como ponte de 
ancoragem entre o concreto e a massa de emboço, disponível 
na cor cinza natural, esse produto é elaborado à base de areia 
classificada, cimento e aditivos, possui alto teor de aderência e 
supera com vantagem o chapisco tradicional de areia e 
cimento.
Ideal para aplicação em base de concreto, após limpeza e 
remoção dos materiais desmoldantes da superfície.

Para cada 4 (quatro) volumes de CHAPISCO COLANTE, 
adicionar 1 (um) volume de água limpa e proceder mistura 
adequada até que se obtenha uma massa homogênea e pastosa. 
Após a primeira mistura, deixar em repouso por 15 (quinze) 
minutos. Misturar novamente, podendo em seguida iniciar a 
aplicação do produto.
Preparar quantidade suficiente para a utilização por período de 
2 (duas) horas.

A base deverá ser umedecida previamente, caso a mesma seja 
encharcada espere até que a base puxe um pouco a água, em 
seguida inicie a aplicação, com uma fina camada de argamassas 
com o lado liso da desempenadeira de aço dentada, aplique 
outra camada deixando a argamassa com uma espessura de 8 
mm (oito) aproximadamente e depois passe o lado dentado da 
desempenadeira, formando sulcos paralelos de 6 mm (seis), 
retirando-se o excesso que se encontra aplicado na base.
Em dias de muito calor ou ventos fortes, molhar com uma 
brocha o CHAPISCO COLANTE 2 (duas) horas após sua 
aplicação.

Os trabalhos de revestimento poderão ser iniciados 72 (setenta 
e duas) horas após a aplicação do produto.

Em superfícies que exigem maior adesividade, plasticidade e 
elasticidade, utilizar CHAPISCO COLANTE PLUS, que contém 
em sua formulação compostos de resina sintética para atender 
condições mais severas.

De 4 à 6 Kg por m², com desempenadeira de 6 x 6.

Embalagem e Estocagem:
Saco plástico valvulado de 30 kg. 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 reserva-se no direito, se não forem seguidas 
corretamente as instruções de uso.

RECOMENDAÇÃO

CONSUMO APROXIMADO


