
 
 

                       MASSIMAX CHAPISCO ADESIVO PARA CONCRETO  
 

 

Chapisco Adesivo para Concreto é indicado como ponte de aderência entre bases de baixa absorção 
(peças estruturais de concreto) e argamassa de revestimento, tanto em áreas internas quanto 
externas, proporcionando alta qualidade de serviço para obras de qualquer porte. 

           

 

Chapisco Alvenaria é uma mistura homogênea de cimento Portland e agregados minerais com 
granulometria controlada. 

 

 

Empilhamento máximo: 10 sacos. 
 
 

 

90 dias. 
 

Preparo de Superfície: É recomendada a inspeção prévia na superfície da base que receberá – 

Chapisco Adesivo para Concreto. A base deve estar plana, limpa, com superfície seca, fria ao tato, 

isenta de poeiras, substâncias oleosas, tintas, eflorescência ou outras condições que possam 

prejudicar a aplicação da argamassa e sua aderência à base. É necessária a completa remoção do 

desmoldante e nata de cimento com escova com cerdas de aço da superfície da base de concreto, 

assim como é necessário o tratamento de ferragens expostas. Em concretos com baixa porosidade, 

deve-se utilizar uma lixadeira com disco de desbaste diamantado para efetuar o lixamento da 

superfície até torná-la áspera e porosa. Depois, limpe a base com jato de água para remover 

resíduos. A base deve apresentar superfície porosa e áspera. A limpeza pode ser executada de 

acordo com os seguintes procedimentos (conforme item 8.4.3 da NBR7200): “a) para a remoção 

de sujeiras, pó e materiais soltos: escovar e lavar a superfície ou aplicar jato de água sob pressão; 

quando necessário, deve ser empregada espátula, escova de cerdas de aço ou jato de areia; b) 

para remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos, pode-se efetuar a 

limpeza com soluções alcalinas ou ácidas, empregando-se um dos seguintes procedimentos: - 

escovar (utilizando-se escova de piaçaba, por exemplo) com solução alcalina de fosfato trissódico 

(30 g Na3PO4 em 1 L de água) ou de soda cáustica e, em seguida, enxaguar com água limpa em 

abundância; - aplicar solução de ácido muriático (5% a 10% de concentração) durante 5 min, 

escovar (com escova de piaçaba, por exemplo) e enxaguar com água limpa em abundância; - 

escovar a superfície com água e detergente e enxaguar com água em abundância; - empregar 

processos mecânicos (escovamento a seco com escova de cerdas de aço, lixamento mecânico ou 

jateamento de areia) e em seguida remover a poeira através de ar comprimido ou lavagem com 

água; c) para remover eflorescências: pode-se escovar a seco a superfície com escova de cerdas 

de aço e proceder à limpeza com solução de ácido muriático, conforme item b). Caso a 

 

 

 

 

 



manifestação atinja grandes áreas, pode-se empregar jateamento de areia; d) para remover bolor 

e fungos: pode-se escovar a superfície com escova de cerdas duras com solução de fosfato 

trissódico (30 g Na3PO4 em 1 L de água) ou com solução de hipoclorito de sódio (4% a 6% de cloro 

ativo) e enxaguar com água limpa em abundância.” Cuidados especiais da base: em condições 

ambientais muito extremas (temperatura ambiente superior a 30ºC e umidade relativa do ar 

inferior a 40 %) é necessário umedecer a base de concreto. Aguardar a secagem da superfície da 

base para posterior aplicação  Chapisco Adesivo para Concreto. 
 
 

 

O tempo necessário para a utilização da Massimax Chapisco Adesivo para Concreto é de 2 horas, 

contado a partir do início da mistura. 
           Ultrapassado o tempo de 2 horas, a argamassa deverá ser descartada. 

 

 
 

Mistura: Em um recipiente limpo e estanque, adicionar água potável, para cada saco de 

argamassa. Misturar até que se forme uma argamassa homogênea e sem grumos. Pode ser aplicada 
logo após a sua mistura com água.  Chapisco Adesivo para Concreto pode ser preparada através 
de mistura  mecânica, lenta e forçada (Mistura vertical, tipo hélice) 

Usando lado liso de uma desempenadeira aplique o produto pressionando-a com firmeza em 

direção a superfície depois use o lado Denteada de 6 x 6 x 6 mm ou 8 x 8 x 8.Passe o lado denteado 
da Desempenadeira retirando o excesso de produto e formando cordões. Umedeça áreas expostas 
ao sol  e Vento 1h após a aplicação. Aguarde 5 dias para a aplicação do emboço. 

 

Tempo mínimo de espera para aplicação das argamassas de revestimento 5 dias.  

 

■ 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. 

■ Transporte A argamassa Revestimento Fachada não está enquadrada na portaria de transporte 
de produtos perigosos (Resolução ANTT no. 420 de 12/02/2004). 

 
 
 
 

www.massimax.com.br 
 

Razão social: Massimax Ind. e Com. de Argamassa Eireli- EPP. 

Insc. Est.: 582.877.458-166 – CNPJ: 09.063.176/0001-67 

Rua Benjamin Cione, 951 – Recreio Anhanguera 

14097-050 – Ribeirão Preto/SP – Indústria brasileira. 

 

Contato: (16) 3965.4777 

 

 

GARANTIA DE QUALIDADE 

http://www.massimax.com.br/

