Massimax argamassa contrapiso: 25 MPA
É indicada para regularização de pisos e lajes, servindo de base para posterior assentamento de
revestimento cerâmico, pedras, carpete ou madeira. Recomendada apenas para tráfego de pessoas,
não é indicada para locais com tráfego de veículos. Não deve ser utilizada para outros serviços.
Excelente para regularização de pisos e lajes, servindo de base para posterior assentamento de
revestimento cerâmico, pedras, carpete ou madeira. Recomendada tanto para áreas internas quanto
externas.

A argamassa contrapiso não é recomendada para locais de tráfego de veículos.

A Massimax contrapiso é uma mistura de areia selecionada com granulometria controlada, cal
hidratada e aditivos plastificantes. Está pronta para uso. Não é necessário adicionar nenhum
componente além de água, conforme quantidade indicada.

Liberação para tráfego leve de pessoas: 4 dias.
Liberação para tráfego intenso de pessoas: 28 dias.

Empilhamento máximo: 10 sacos.

60 dias.

■ Facilidade de aplicação.
■ Fácil manuseio.
■ Ótimo rendimento.

A base onde será aplicada a Massimax contrapiso deve ser plana, estar limpa, seca, fria ao tato, isenta
de poeira, substâncias oleosas, tintas, restos de argamassa eflorescência ou outras condições que possa
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.
Cura: Em dias quentes (temperatura acima de 30 °C), baixa umidade relativa do ar (abaixo de 40%),
incidência de vento (acima de 20 km/h), vento constante ou em regiões de clima seco e quente, após a
aplicação da argamassa, a mesma deverá ser curada através de aspersão de água em intervalos de 1 a 2
horas durante um período mínimo de 24 horas.

O tempo necessário para a utilização da Massimax contrapiso é de no máximo 2 horas, contado a
partir do início da mistura.
Cura: Em dias quentes (temperatura acima de 30 °C), baixa umidade relativa do ar (abaixo de
40%), incidência de vento (acima de 20 km/h), vento constante ou em regiões de clima seco e
quente, após a aplicação da argamassa, a mesma deverá ser curada através de aspersão de água
em intervalos de 1 a 2 horas durante um período mínimo de 24 horas.

A argamassa contrapiso rende, em média,16 a 22 kg/m², para espessura de 1,0 cm, variando em
função da aplicação. Não está considerado neste valor o índice de perdas durante a aplicação do
produto. Observações: utilize equipamentos adequados para o assentamento, para garantir um
melhor rendimento do produto.

Espalhar a argamassa sobre a base que deverá estar previamente umedecida com a nata de
cimento. Em seguida, compactar a argamassa de maneira uniforme com um soquete apropriado. A
argamassa contrapiso deverá ser aplicada em camadas com espessura mínima de 2,0 cm e, máxima,
de 4,0 cm. Caso a regularização apresente espessura superior a 4,0 cm executar o contrapiso em
camadas, respeitando os limites inferiores e superiores de espessura. Em aplicações superiores a 4,0
cm, a primeira camada não deve ultrapassar 4,0 cm e as camadas subsequentes devem ser feitas
preferencialmente na condição úmido sobre úmido, respeitando o tempo de puxamento da camada
anterior.

■ 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 medico.
■ A argamassa Massimax– Contrapiso não está enquadrada na portaria de transporte de produtos
perigosos (Resolução ANTT no. 420 de 12/02/2004)…
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