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1. PRODUTO 

 

Assenta Blocos e Tijolos 

 

2. DESCRIÇÃO 

 

A Assenta Blocos e Tijolos é uma massa de assentamento 

para vedação. Massa polimérica composta por carga mineral, 

resinas acrílicas especiais e aditivos. 

 

3. INDICAÇÕES DE USO 

 

• Assentar e rejuntar blocos de vidro de qualquer formato. 

• Assentar tijolos cerâmicos; 

• Assentar blocos de concreto; 

• Assentar bloco celular com função de vedação. 

 

4. NÃO INDICADO PARA 

 

• Alvenaria estrutural; 

• Assentamentos estruturais; 

• Bases ou qualquer substância que impeça a aderência do produto; 

• Assentar cerâmicas, pastilhas, pedras naturais, etc.

 

5. MODO DE USAR 

• Os tijolos ou blocos devem estar limpos para início da aplicação. Recomendamos 

manter a pilha de materiais sempre coberta e seca; 

• Execute a parede de maneira convencional, aplicando dois cordões de 0,5 a 1,0 cm de 

espessura na fiada, aplicando a segunda fiada sobre a mesma. E assim por diante até 

finalizar o vão; 
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• A cura da cola inicia após 30 minutos em temperatura de 20°C, podendo aumentar em 

temperaturas menores e tempo úmido; 

• Nestas condições a secagem estará completa em 72 horas. Recomendamos que em 

caso de chuva ou umidade, a parede seja protegida com uma tábua ou plástico; 

• Para se ter um melhor resultado do conjunto, recomendamos que os pilares sejam 

concretados posteriormente fazendo uma união melhor com as paredes; 

• A produtividade deverá ser cinco vezes maior que o método convencional;  

• Proteja o produto do sol, vento ou chuva. 

5.1. APLICAÇÃO 

• Caso o produto esteja sedimentado, massageie-o ainda dentro da bisnaga até obter 

uma mistura homogênea; 

• As juntas entre os blocos de vidro devem ter espaçamento de 10 mm ou conforme 

indicação do fabricante do bloco; 

• Juntas em curvaturas de paredes devem ser de no máximo 25 mm; 

• Utilize espaçadores ou gabaritos entre blocos para garantir juntas uniformes; 

• A base, a estrutura do assentamento e as juntas de dilatação devem ser realizadas 

conforme indicação do fabricante dos blocos; 

• Remova o excesso de argamassa nas juntas; 

• A liberação do assentamento é de 72 horas após a aplicação. 

 

6. IMPORTANTE 

 

• Recomenda-se que o assentamento seja realizado entre 10°C e 30°C; 

• Peças de metais (como alumínios), devem ser protegidas para evitar manchas; 

• NUNCA adicione nenhum material à massa, pois a mesma já vem pronta para uso; 

• Utilize equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscara; 

• Utilize mão de obra qualificada e com supervisão técnica; 

• Utilize tijolos secos e de melhor qualidade dimensional para obter melhor resultado. 
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7. DADOS TÉCNICOS 

 

7.1. COR 

 Cinza.          

7.2. COMPOSIÇÃO 

 Carga mineral, resinas acrílicas especiais e aditivos. 

7.3. EMBALAGEM 

 Bisnaga de 2,75 Kg 

7.4. ESTOCAGEM 

 Mantenha em local seco e arejado, elevado do solo sobre estrado, empilhamento 

máximo de 1,5m de altura, conservado na embalagem original e fechada. 

 Após abrir a embalagem, basta limpar, dobrar e fechar o bico aplicador e guardar em 

local seco para conservar o produto. 

7.5. VALIDADE 

 12 meses a partir da data de fabricação se respeitadas as condições de estocagem. 

7.6. CONSUMO 

 1,5 kg/m² de alvenaria de vedação. 

 

8. QUÍMICO RESPONSÁVEL 

 

CRQ: 09300069 – 9ª Região. 

9. SEGURANÇA 

 

Manter longe do alcance de crianças e animais. 

 


