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1. PRODUTO 

 

Chapisco Colante 

 

2. DESCRIÇÃO 

 

O Chapisco Colante é uma argamassa pronta indicada para 

chapisco de superfícies de concreto, tetos, pilares e vigas em 

áreas internas e externas, facilmente aplicado com 

desempenadeira dentada. 

 

3. INDICAÇÕES DE USO 

 

Aplicações como ponte de aderência para argamassa de revestimento: 

• Favorecer a ancoragem do revestimento em alvenarias e tetos; 

• Áreas internas e externas; 

• Paredes de tijolos, blocos cerâmicos, de concreto ou sílico-calcário, estruturas de 

concreto; 

• Lajes pré-moldadas de concreto, bloco cerâmico ou blocos de poliestireno expandido (EPS). 

 

4. NÃO INDICADO PARA 

 

• Superfícies com tinta ou outro material de revestimento; 

• Revestimentos de madeiras ou metais. 

 

5. MODO DE USAR 

 

5.1. PREPARE A BASE 

• Em estruturas de concreto, remover resíduos com escova de aço, após desforma. 

Lavar abundantemente, com jato de alta pressão, para remover todo o desmoldante 

e poeiras da escovação. A cura do concreto deve ser de pelo menos 28 dias; 
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• Em alvenaria, preencha as juntas de assentamento que apresentarem falhas. A cura 

da alvenaria deve ser de pelo menos 14 dias; 

• A superfície da base deve estar seca, firme e isenta de pó, óleo, tinta ou qualquer outro 

resíduo que possa prejudicar a aderência do produto; 

• Molhe bem a base antes da aplicação, removendo o excesso de água.  

5.2. PREPARE O PRODUTO 

• Prepare o produto num recipiente estanque e limpo; 

• Utilize para todo o conteúdo de uma embalagem, a quantidade de água limpa 

indicada junto à data de fabricação do produto; 

• Misture bem, até obter uma massa homogênea e sem grumos; 

• Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto; 

• Utilize o produto até o prazo máximo de 2 horas e não readicione água ou qualquer 

outro produto após a mistura;  

• Proteja o produto do sol, vento ou chuva. 

5.3. APLICAÇÃO 

• Utilize desempenadeira dentada 6 x 6 x 6 mm; 

• Aplique com o lado liso da desempenadeira dentada com uma espessura de no 

mínimo 3 mm 

• Passe o lado denteado da desempenadeira retirando o excesso do produto e 

formando cordões uniformes; 

• Em aplicações externas ou sujeitas a sol e vento, umedeça a argamassa de chapisco 

aproximadamente uma hora após a aplicação; 

• ATENÇÂO:  

o Aplicação do revestimento sobre o chapisco após 48 horas,  

o Revestir o produto em no máximo 14 dias. 

 

6. IMPORTANTE 

 

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

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

• NUNCA adicionar mais água a argamassa já misturada, nem ultrapassar o período de 

utilização de 2 horas; 

• Utilize equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscara; 
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• Utilize mão de obra qualificada e com supervisão técnica; 

7. DADOS TÉCNICOS 

 

7.1. COR 

 Cinza.  

7.2. COMPOSIÇÃO 

 Cimento Portland cinza, agregados minerais e aditivos. 

7.3. EMBALAGEM 

 Sacos plásticos de 20 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. 

7.5. VALIDADE 

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

7.6. CONSUMO 

 Aproximadamente 1,5 kg/m²; 

7.7. DESEMPENHO DO PRODUTO 

• Resistência à aderência (aos 28 dias) sobre concreto curado: ≥ 0,3 MPa; 

• Resistência à aderência (aos 28 dias) sobre bloco de concreto: ≥ 0,3 MPa 

 

8. QUÍMICO RESPONSÁVEL 

 

Alexander Lima Thomaz Gonçalves. CRQ: 04363934 – XIII 

 

9. SEGURANÇA 

 

Manter longe do alcance de crianças e animais. 

 


