
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

COR

PREPARO DO PRODUTO:

APLICAÇÃO

Argamassa adesiva utilizada em áreas internas e externas como 
ponte de aderência entre superfícies de concreto e argamassas 
de emboço, gesso, blocos de alvenaria.
Possui elevado índice de aderência, superando com vantagens 
técnicas e econômicas o chapisco tradicional, ou chapisco 
elaborado com aditivos poliméricos líquidos.
Devido suas propriedades de alta aderência evita desperdícios 
durante a aplicação.
Produto desenvolvido à base de cimento estrutural, resina 
polimérica, quartzo classificados e aditivos especiais. 
Sua coloração permite controlar com facilidade a aplicação em 
toda superfície de concreto, alvenaria e juntas de 
assentamento, permitindo homogeneidade de absorção em 
toda área aplicada.

Cinza natural

Em um recipiente estanque e limpo adicionar 8,1 litros de água 
limpa por saco de 30 kg, ajustando a consistência variando em 
até 5% o volume de água.
Misturar manualmente ou com o auxílio de agitador mecânico 
de baixa rotação até obter uma mistura homogênea e pastosa.
Descansar o material por 3 minutos, misturar novamente e 
iniciar a aplicação.
Em local limpo, protegido de sol e chuva, preparar quantidades 
de material para até 120 minutos de trabalho.
Em regiões com temperaturas superiores a 20 °C, o tempo para 
utilização do produto será inferior a 2 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.

RECOMENDAÇÃO

CONSUMO APROXIMADO

Proteger peças de alumínio e madeira para evitar manchas do 
produto durante a aplicação.
* Retirar resíduos de desmoldante utilizado nas fôrmas de 
concreto seguindo as instruções do fabricante.
* Evitar aplicar em superfícies expostas a sol forte ou previsões 
de chuva no momento da aplicação.
* Chapisco Rolado da Bigmassa é recomendado para as 
seguintes bases:
* Superfícies de concreto.
- Tetos de lajes pré-moldadas.
- Alvenarias em blocos de concreto, cerâmico, concreto celular 
e sílico Calcáreo.
* Superfícies com elevado grau de absorção de água a exemplo 
de blocos cerâmicos entre outros, necessário umedecer o 
material após 1 hora de sua aplicação, garantindo assim a 
performance especificada para o sistema.
* Condições de baixa umidade relativa do ar ou elevada 
temperatura, umedecer a base para evitar o ressecamento da 
argamassa prematuramente.

* Base de Concreto liso: De 1,0 kg a 1,2 kg / m2.
* Base de Alvenaria: De 1,2 kg a 1,5 kg / m2.
* Fachadas: De 1,6 kg a 1,9 kg / m2.

Embalagem e Validade:
Sacos plástico de 30 kg - Produto válido por 180 dias a partir da 
data de fabricação, desde que mantido em local fresco e seco.

ATENÇÃO: Ao manipular o produto, use sempre óculos e luvas 
de borracha. Mantenha o produto em sua embalagem original 
fechada, fora do alcance de crianças e animais. Em caso de 
ingestão do produto imediatamente procure um médico. 
A Bigmassa indica que as instruções deste boletim técnico seja 
seguidas, para que o produto alcance todas suas características 
técnicas necessárias.


