Massimax argamassa revestimento projetada

A argamassa projeção é indicada para revestimento projetado em áreas internas, externas e
assentamento de blocos de concreto e cerâmicos.

A Massimax Argamassa revestimento projetada, é uma mistura de areia selecionada com
granulometria controlada, cal hidratada, cimento Portland e aditivos plastificantes. Não é
necessário adicionar nenhum componente além de água, conforme quantidade indicada.

Empilhamento máximo: 10 sacos.

60 dias.

■ É classificada conforme a norma NBR 13281/2005.
■ Facilidade de aplicação.
■ Fácil manuseio.
■ Ótimo rendimento.

■ Não aplique diretamente sobre vigas, lajes ou pilares de concreto e blocos sem utilizar um
tratamento prévio com chapisco projetado Massimax.
■ Para blocos de concreto, cerâmicos, sílico-calcários e tijolos comuns, recomenda-se o Massimax
chapisco projetado.
Não utilize aditivos químicos no chapisco (feito em obra ou industrializado, pois isto pode torná-lo
impermeável, prejudicando a aderência da argamassa).

A base onde será aplicada a Massimax múltiplo uso deve ser plana, estar limpa, seca, fria ao tato,
isenta de poeira, substâncias oleosas, tintas, restos de argamassa eflorescência, ou outras condições
que possam prejudicar a aderência da argamassa. Cuidado especial com a base | Em condições
ambientais muito extremas (forte insolação e altas temperaturas), é necessário umedecer a
base de maneira a torná-la fria (ao tato). Aguarde a secagem da base para posterior aplicação
do Massimax revestimento.

Aplicação Da argamassa
Revestimento: para espessura de até 1,5 cm, a argamassa deve ser aplicada em uma única camada.
Caso o revestimento apresente espessura superior a 1,5 cm, recomenda-se aplicar a primeira camada
com espessura de 1 a 1,5 cm, as camadas subsequentes com espessura mínima de 1,0 cm e máxima
de 1,5 cm para revestimentos interno e externo. A aplicação entre camadas deve ser feita
preferencialmente, na condição sobre úmido, respeitando o tempo de puxamento da camada. A
camada intermediária deve apresentar superfície regular, pois receberão camadas posteriores.
Assentamento: a argamassa de assentamento rende, em média, de 17 a 25 Kg/m², para 1,0 cm de
espessura de junta (referência: bloco 19 x 39 cm) para este cálculo foram consideradas juntas secas.
Esta faixa pode variar em função da aplicação (espessura e preenchimento da junta, tamanho do bloco
e ferramenta de aplicação). Não estão incluídos neste rendimento os consumos da marcação e
encunhamento (fixação) da alvenaria, assim como não é considerado neste valor o índice de perdas
durante a aplicação do produto.
Observação: o rendimento da argamassa depende diretamente do tempo e do equipamento de
mistura utilizados, assim como a quantidade de água adicionada.
Tempo de puxamento: bloco cerâmico - Chapisco Projetado 30 a 60 min

O preparo da argamassa deve ser feito próximo às frentes de trabalho, mas protegido de chuva,
sol e vento. A temperatura da água da mistura deve estar entre 18ºC e 25°C. Deve ser adicionada,
em recipiente limpo e estanque, a quantidade de água potável indicada na embalagem. A água
deve estar isenta de qualquer tipo de resíduos, graxa, óleos, ou material particulado. Não coloque
mais água na mistura ao longo da aplicação. O preparo deve ser feito com (argamassadeira)
adicione metade da água no compartimento do equipamento, em seguida, adicione todo o volume
de argamassa e complete com o restante da água. O tempo de mistura varia em função do tipo de
equipamento e quantidade de sacos e deve ser controlado pelo operador. Após a mistura, a
argamassa deve estar homogênea e sem grumos.

■ Utilize equipamento de proteção, como óculos e luvas de borracha.
■ Se necessário, use máscara tipo P1.
■ Em caso de contato com a pele, lave com água e sabão em abundância.
■ Se houver algum tipo de irritação, procure atendimento médico.
■ Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure atendimento médico.
■ Em caso de ingestão, procure imediatamente o atendimento médico.
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