CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Argamassa desenvolvida à base de areias selecionadas, cargas
minerais, cimento Portland e aditivos especiais; combinando
num produto final com excelentes propriedades de resistência,
aderência e durabilidade, além de acabamento fino de baixo
consumo. Este produto é indicado para ser utilizado como
Assentamento ou Revestimento de alvenarias em ambientes
internos e externos.
PREPARO
Para cada saco de 40 kg, adicione aproximadamente 6,5 litros
de água limpa preferencialmente com balde dosador
graduador, misture 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 horizontal, por 2
minutos.
Deixe a mistura em repouso por 5 minutos, e inicie a utilização
do produto, lembrando sempre de preparar material para no
máximo 2hs de uso. Importante, não recomendamos adicionar
cimento, cal areia ou qualquer produto a massa pronta múltiplo
uso

EMBALAGEM
Material entregue em sacos 20 e 40 kg
ESTOCAGEM
Pode ser armazenado por até 90 (noventa) dias após a
fabricação, desde que mantido em local seco sem contato com
água.
FATOR ÁGUA/PÓ
16,5%
ADERÊNCIA AOS 28 DIAS
>= 0,30 MPa
COMPRESSÃO AOS 28 DIAS
>= 4,5 MPa

APLICAÇÃO
A superfície da base que vai ser assentada ou revestida deve
estar limpa, seca, isenta de poeiras, substâncias oleosas, tintas,
restos de argamassa, ou outras condições que possam
prejudicar a aderência.
Para assentar: aplique a Argamassa Múltiplo uso sobre a base,
usando uma colher de pedreiro ou paleta, posicione o bloco ou
tijolo sobre a argamassa, ainda fresca, observe o alinhamento, o
nível e o prumo da parede, acerte o bloco e retire o excesso,
proceda da mesma maneira até o final do assentamento de
toda alvenaria.
Para revestir: A Argamassa Múltiplo uso deve ser aplicada,
sobre base de alvenaria chapiscada, a pelo menos 3 dias de cura.
Aplicar uma camada do produto com espessura de no máximo
3cm, utilizando colher de pedreiro para realizar as chapadas, ou
desempenadeira de aço para transferência do material sobre o
chapisco, logo em seguida passar a régua e esperar de 10 a 25
(minutos) para o início do desempeno.
IMPORTANTE: Para espessuras maiores de 3cm
recomendamos o uso de tela.

CONSUMO APROXIMADO
Assentamento

17 a 20 Kg/m²

Revestimento

1,5 Kg/mm/m²

A BIGMASSA indica que as instruções deste boletim técnico
sejam seguidas, para que o produto alcance todas as
características técnicas necessárias.

