
IMPORTANTE: Verifique a adesividade da massa, pressionando 
o dedo sobre a argamassa estendida, se o material não aderir no 
dedo, retire-o da base.

De 5 à 6 Kg por m², com desempenadeira de 6 x 6.

Saco plástico valvulado de 20 Kg.

Pode ser armazenado por até 180 (cento e oitenta) dias após a 
fabricação, desde que mantido em local seco e arejado com 
empilhamento máximo de 10 sacos.

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

CONSUMO APROXIMADO

EMBALAGEM

ESTOCAGEM

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PREPARO

APLICAÇÃO

Argamassa indicada para o assentamento e rejuntamento 
simultâneo de pastilhas de porcelana ou pastilhas cerâmicas, o 
BIG PASTILHA FLEXÍVEL PC é elaborado à base de agregados 
minerais classificados, cimento branco Estrutural, pigmentos e 
aditivos atóxicos, possui alto teor de aderência e deve ser 
aplicada, sobre o reboco com cura de pelo menos 7 dias. 
Por assentar e rejuntar ao mesmo tempo, esse produto propicia 
um ganho considerável no cronograma da obra pela alta 
produtividade alcançada na aplicação.

Para cada 4 (quatro) volumes de BIG PASTILHA FLEXÍVEL PC, 
adicionar 1 (um) volume de água limpa, ou aproximadamente 5 
litros de água por cada saco de 20 kg, proceda a mistura até 
obter uma massa homogênea e pastosa. Após a mistura, deixar 
em repouso por 10 (dez) minutos. Misturar novamente, e iniciar 
a aplicação do produto. 
Preparar quantidade suficiente para a utilização no período de 
2 (duas) horas, evitando deixar o caixote de Argamassa exposto 
ao sol.

Inicie a aplicação com uma fina camada de Big Pastilha Flexível 
PC, com o lado liso da desempenadeira denteada, aplique outra 
camada para que a argamassa atinja uma espessura de 
aproximadamente 6 mm, passar o lado denteado da 
desempenadeira, retirando o excesso de argamassa e formando 
sulcos paralelos de 6 mm, aplique o Big Pastilha Flexível PC 
também no verso das pastilhas de forma a preencher as juntas, 
assente as mesmas pressionando as peças para que haja uma 
perfeita adesão da argamassa, guarde entre 30 e 40 minutos, 
retire o papel ao qual as pastilhas estão coladas e realize o 
acabamento nas juntas. 
Para tirar o papel das pastilhas recomendamos o uso de uma 
solução aquosa de 1 parte de soda caustica para 15 partes de 
água. 


