
COMPOSIÇÃO:

UTILIZAÇÃO:

PREPARO DA BASE:

PREPARO DO CONTRAPISO:

TEMPO PARA USO DO CONTRAPISO:

ACABAMENTO:

É uma mistura homogênia de Cimento Portland, agregados 
minerais com granulometria controlada.

O CONTRAPISO é adequado para regularizar pisos e lajes, 
servindo de base para o assentamento de revestimentos 
cerâmicos e carpete de madeira. Pode ser usada para ambientes 
internos e externos.

A base onde será aplicada a BIGMASSACONTRAPISO deve 
estar plana, limpa, seca, isenta de poeira, substâncias oleosas, 
gesso, restos de argamassas ou outras condições que possam 
prejudicar a aderência. Umedecer a base com nata de cimento 
imediatamente aplicar a argamassa BIGMASSA CONTRAPISO.

Em um recipiente limpo, colocar 3,0 a 3,5 litros de água limpa e 
um saco de BIGMASSA PRONTA CONTRAPISO. A argamassa 
deve ter consistência tipo "semifarofa". A argamassa pode ser 
preparada utilizando-se qualquer misturadora mecânica.

O tempo máximo de utilização da BIGMASSA CONTRAPISO é 
de 2 horas, contadas a partir do início da mistura da argamassa. 
Não é recomendado usar após esse período, adicionar água ou 
qualquer outro produto.

Se a argamassa BIGMASSA CONTRAPISO foi utilizada com base 
para posterior assentamento de revestimentos, sarrafear com 
régua metálica e dar avabamento com desempenadeira. Porém, 
utilizando-se a argamassa BIGMASSA CONTRAPISO como piso 
final, sarrafear com régua metálica e durante a fase de 
desempeno, promover a queima, pulverizando com cimento 
sobre a superfície. O piso estará liberado para tráfego leve de 
pedestres após 3 dias e para tráfego de veículos após 28 dias da 
aplicação.

CARACTERIZAÇÃO EM LABORATÓRIO:

RENDIMENTO:

ESTOCAGEM:

ATENÇÃO:

Conforme NBR 13276/02 item 5.2.1g., para o procedimento de 
mistura da argamassa fresca com água, o tempo adicional de 
mistura para a argamassa BIGMASSA CONTRAPISO é de 30 
segundos.

NÃO UTILIZAR NA PREPARAÇÃO DE CONCRETO

ESTE PRODUTO ESTÁ PRONTO PARA USO NÃO É 
NECESSÁRIO ADICIONAR NENHUM COMPONENTE ALÉM DE 
ÁGUA, CONFORME INDICADA NA EMBALAGEM

CLASSIFICAÇÃO: ABNT-NBR 13281/05 P6 - M6 - D6

20 kg/m² para cada cm de espessura (o consumo médio pode 
variar em função do grau de compactação).

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.


