
COMPOSIÇÃO:

UTILIZAÇÃO:

MODO DE PREPARO:

APLICAÇÃO:

RECOMENDAÇÕES:

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

O MÚLTIPLO USO é recomendado para assentar e revestir 
alvenarias de blocos de concreto, cerâmico e sílicio-calcário.
Classificação ABNT - NBR 13281/05

Para cada saco, adicione aproximadamente 3,0 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.
Utilize a MASSA PRONTA MÚLTIPLO USO 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.

Aplique MÚLTIPLO USO sempre sobre a superfície firme, limpa, 
isenta de poeira, graxa, tinta ou qualquer outra substância que 
impeça a aderência da argamassa à base.
Assentamento: Espalhe a argamassa com palheta ou colher de 
pedreiro. Posicione os blocos sobre a argamassa fresca, 
pressionando-os, proporcionando uma melhor aderência e, em 
seguida retire o excesso de material. Deve-se garantir juntas de 
1,0 a 2,0 cm de espessura.
Revestimento : O revestimento de paredes e tetos deve ser 
feito em uma única camada para espessuras de 3,0 cm. Para 
espessuras maiores, aplique a segunda camada somente 
quando a anterior estiver suficientemente firme para suportar a 
nova camada. Para espessuras maiores que 5,0 cm, reforçar o 
revestimento colocando tela galvanizada entre as camadas, 
garantindo a ancoragem entre as mesmas. Após o puxamento, 
sarrafear com régua de alumínio. Dar acabamento com 
desempenadeira de madeira e, a seguir, feltrar com esponja 
densa, se necessário.

* As estruturas de concreto devem ser escovadas e lavadas para 
remoção dos resíduos de desformante, das resinas das fôrmas e 
das películas de nata de cimento que possam estar impregnadas 
na sua superfície.
* A MASSA PRONTA MÚLTIPLO USO, após 7 dias de executado

o revestimento permite aplicação de tintas em geral, laminados 
e revestimentos cerâmicos.
* Se lixada, poderá dispensar o uso de massa corrida.

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.

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

CONSUMO ASSENTAMENTO:

CONSUMO REVESTIMENTO:

ESTOCAGEM:

Consumo (1 cm de espessura)

Quantidade aproximada (kg/m²)

Palheta Colher de Pedreiro
Alvenaria

Bloco Cerâmico (19 x 14 x 39cm)

Tijolo Cerâmico (14 x 9 x 19 cm)

Bloco Concreto (19 x 14 x 39cm)

12

15

12

18

19

19


