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1. PRODUTO 

 

Autonivelante Nivela Fácil 

 

2. DESCRIÇÃO 

 

O Autonivelante Nivela Fácil é uma argamassa mineral, 

autonivelante com acabamento liso de alta resistência e 

aderência, para revestimento de pisos irregulares.  Ideal 

para nivelar pisos para aplicação de pisos vinílicos, 

cerâmicos, porcelanatos e pedras naturais. 

 

3. INDICAÇÕES DE USO 

 

Aplicação em: 

• Áreas internas; 

• Pisos de concreto; 

• Contrapisos; 

• Restauração, nivelamento e planificação; 

• Sobreposição de pisos cerâmicos, e porcelanatos; 

• Assentamento de pisos laminados, vinílicos, cerâmicas, porcelanatos e pedras 

naturais para tráfego de pessoas; 

• Aplicações até 10 mm de espessura.

 

4. NÃO INDICADO PARA 

 

• Revestimento sobre madeiras ou metais; 

• Superfícies pintadas ou com base de gesso; 

• Superfície sujeita a tráfego intenso; 

• Superfícies de pisos inclinados; 

• Sobreposição de pisos laminados, vinílicos e pedras naturais. 
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5. MODO DE USAR 

 

5.1. FERRAMENTAS 

• Desempenadeira metálica lisa, plana e em bom estado; 

• Haste para mistura e furadeira de baixa rotação (400 a 0500 rpm); 

• Balde para mistura; 

• Rolo fura-bolhas. 

5.2. PREPARE A BASE 

• A base deve estar plana, isenta de pó, óleo, ou qualquer outro resíduo que possa 

prejudicar a aderência do produto, pequenas regularizações podem ser feitas usando 

Massa Graute 40 ou Massa Contrapiso; 

• Contrapisos devem ser escovados ou lixados para remover partículas soltas e devem 

estar curadas por no mínimo 14 dias; 

• Em superfícies de concreto com excesso de desmoldante, escovar bem e lavar para 

promover a aderência do material; 

• Superfícies de concreto recém assentado devem estar curadas no mínimo 28 dias; 

• Superfícies pintadas devem ser raspadas e lavadas para retirar toda a tinta existente 

na superfície; 

• Proteja peças de metal não tratados, pois podem manchar em contato com a 

argamassa; 

• Importante: Aplique Primer Nivela Fácil 24 horas antes do lançamento do 

autonivelante.  

5.3. PREPARE O PRODUTO 

• Prepare o produto num recipiente estanque e limpo; 

• Utilize a quantidade de água limpa indicada junto à data de fabricação do produto; 

• Importante: Faça a mistura de forma mecânica, com hélice de mistura acoplada 

em misturador de baixa rotação (400 a 500 rpm); 

• Para melhor mistura, coloque primeiro a água e adicione o produto aos poucos até 

obter a consistência final; 

• Mistura até obter uma massa homogênea, fluída e sem grumos; 

• Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto; 
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• Utilize o produto até o prazo máximo de 30 minutos e não readicione água ou 

qualquer outro produto após a mistura; 

• Para aplicações com espessura superior a 4 mm, insira Malha CFX 40 AR entre a 

parede e o piso para evitar possíveis fissurações; 

• Respeite todas as juntas de dilatações existentes; 

• Criar juntas de fracionamento pelo menos a cada 20 m2. 

5.4. APLICAÇÃO 

• O produto deve ser aplicado com no máximo 10 mm de espessura de uma só vez; 

• Despeje o produto começando pelos cantos em forma de “zig-zag”; 

• Espalhe com desempenadeira lisa ou rodo graduado; 

• Em seguida passe o rolo fura-bolhas, para que o ar confinado no produto possa migrar 

mais facilmente para a superfície; 

• O intervalo de tempo de lançamento do produto até o uso do rolo fura-bolhas não 

poderá exceder 30 minutos; 

• Caso necessário, lixe com lixa n° 120 ou mais fina; 

• ATENÇÃO: 

o Mistura não homogênea no preparo pode causar fissuras no revestimento; 

o Aguarde 24 horas para assentamento dos revestimentos, conforme condições 

de secagem. 

o Aguarde 24 horas para liberação de tráfego leve e 72 horas para liberação de 

tráfego moderado. 

 

6. IMPORTANTE 

 

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

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

utilização de 30 minutos; 

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

• Utilize mão de obra qualificada e com supervisão técnica; 
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7. DADOS TÉCNICOS 

 

7.1. COR 

 Cinza 

7.2. COMPOSIÇÃO 

 Cimento Portland cinza, agregados minerais, polímeros e aditivos especiais. 

7.3. EMBALAGEM 

 Saco plástico de 20 Kg. 

7.4. ESTOCAGEM 

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

de 1,5 m 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 2,0 Kg/m2/ mm de espessura.  

7.7. DESEMPENHO DO PRODUTO 

ENSAIO RESULTADO UNIDADE 

Resistência à Compressão 1 dia 10,0 MPa 

Resistência à Compressão 3 dias 13,0 MPa 

Resistência à Compressão 7 dias 14,0 MPa 

Resistência à Compressão 14 dias 16,0 MPa 

Resistência à Compressão 28 dias 20,0 MPa 

Aderência à Tração 28 dias 1,3 MPa 

Tração na Flexão 14 dias 7,3 MPa 

Variação Dimensional -0,59 mm/m 

 

8. QUÍMICO RESPONSÁVEL 

 

Alexander Lima Thomaz Gonçalves CRQ: 04363934 – XIII 

 

9. SEGURANÇA 

 

Manter longe do alcance de crianças e animais. 
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