
COMPOSIÇÃO:

UTILIZAÇÃO:

MODO DE PREPARO:

APLICAÇÃO:

Cimento Portland, agregados minerais e aditivos. 
Não contém cal.

A BIGMASSA PRONTA P/ASSENTAMENTO ESTRUTURAL, é 
uma argamassa composta e adequada para assentamento de 
alvenaria estrutural de blocos de concreto, cerâmico e sílicio 
calcários de até 4 a 20 Mpa, assegurando total estabilidade à 
alvenaria.

Para cada saco, adicione aproximadamente 6,0 litros de água 
limpa preferencialmente com balde dosador graduador, 
misture fortemente até obter uma massa pastosa e 
homogênea, sem grumos secos. Se o recipiente for de madeira, 
deve ser molhado antes do preparo. Para uma melhor mistura, 
recomenda-se utilizar misturador mecânico de eixo horizontal, 
por 2 minutos.
Deixe a mistura em repouso por 10 minutos. Corrija a 
consistência, sem adicionar água.
Util ize a BIGMASSA PRONTA P/ASSENTAMENTO 
ESTRUTURAL em no máximo, 2h e 30 min, a partir do início da 
mistura.
NÃO RECOMENDAMOS ADICIONAR CIMENTO, CAL, AREIA 
OU QUALQUER PORDUTO A MASSA PRONTA MÚLTIPLO 
USO.

A base aonde será aplicada a BIGMASSA PRONTA 
P/ASSENTAMENTO ESTRUTURAL deve estar plana, limpa, 
seca, isenta de poeira, substância oleosas, tintas, restos de 
argamassa ou outras condições que possam prejudicar a 
aderência.
Espalhe a argamassa sobre a base dos blocos oou tijolos. Ao  

assentar os blocos ou tijolos, preciona-los para que haja uma  
boa aderência da argamassa com o bloco e o tijolo. Em seguida, 
com a colher, retire a argamassa que sair pelas laterais.
O assentamento deve ser feito com as peças secas em 
espessuras de juntas com no mínimo um centímetro, 
utilizando-se o processo convencional (colher) ou 
racionalização (bisnaga ou canaleta).

Em dias muito quentes recomendamos umedecer a superfície 
dos blocos ou tijolos onde será aplicada a argamassa.

Consumo Assentamento Comum:
Aproximadamente 18 kg/cm².

O produto ensacado terá seu prazo de validade garantido se 
forem mantidas as condições de acondicionamento, trasporte 
e armazenamento em local seco e arejado, sobre estrados com 
altura de 30 cm, afastados da parede em 30 cm, em pilhas de, no 
máximo, 10 sacos de altura.

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 contato com os olhos lave-os com muita água 
corrente. Em caso de ingestação do produto, procure 
imediatamente um médico.

RECOMENDAÇÕES:

ESTOCAGEM:

ATENÇÃO:

CONSUMO ASSENTAMENTO ESTRUTURAL:

Tipo de Bloco Medidas Consumo Kg/m²

Concreto

Concreto

Concreto

Sílicio-Calcário

Bloco Celular

Tipo Selecta

Tijolo de Barro

15x19x39

15x19x39

15x19x39

09x19x39

10x30x60

19x19x39

09x4,5x19

16,0

14,0

14,0

14,0

11,0

22,0

51,0


