
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PREPARO

APLICAÇÃO

Argamassa desenvolvida à base de cargas minerais, cimento 
Portland, resina PVA e aditivos especiais; combinando num 
produto final com excelentes propriedades de resistência, 
aderência, durabilidade e tamponação, além de acabamento 
fino de baixo consumo com grande poder de cobertura.
Este produto é indicado para ser utilizado como Argamassa de 
estucamento para paredes de concreto externa, tendo como 
característica principal vedar e nivelar os buracos que surgirem 
na superfície da parede de concreto.

Adicionar 220 ml de água limpa para cada 1 kg de argamassa de 
estucamento ou 8,800 litros por cada saco de 40kg. A mistura 
deverá ser realizada, manualmente ou com o auxílio de 
misturador mecânico de baixa rotação. Preparar quantia 
suficiente para ser aplicada em até 2hs de trabalho.

A superfície da base que vai ser aplicada deve estar limpa, seca, 
isenta de poeiras, substâncias oleosas, tintas, restos de 
argamassa, ou outras condições que possam prejudicar a 
aderência do produto. Aplicar uma camada fina na superfície da 
base utilizando uma desempenadeira de aço inox, até que as 
imperfeições do concreto fiquem totalmente vedadas.
Para aplicações de tintas ou texturas acrílicas sobre a base de 
argamassa de estucamento, é necessário tempo de cura de pelo 
menos 7 dias.

CONSUMO APROXIMADO

EMBALAGEM

FATOR ÁGUA/PÓ

De 0,450kg/m² a 0,900kg/m2/ podendo variar pelo excesso 
quantitativo de imperfeições da base.

Sacos de 40 kg

Estocagem
O produto ensacado terá seu prazo de validade de 90 dias 
garant ido ,  se  forem mant idas  as  condições  de  
acondicionamento, transporte e armazenamento em local seco 
e arejado, sobre estrados com altura de 30cm, afastado do chão 
e das paredes, com pilhas de no máximo 10 de altura.

22 %

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 
ingestão do produto imediatamente procure um médico. 
A BIGMASSA indica que as instruções deste boletim técnico 
sejam seguidas, para que o produto alcance todas as 
características técnicas necessárias.


