ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ARGAMIL CHAPISCO PROJETADO 40 KG

COMPOSIÇÃO:
Argamil Chapisco Projetado é composta de cimento Portland, agregados minerais classificados e
selecionados e aditivos químicos não tóxicos.
COR:
Cinza.
UTILIZAÇÃO:
Argamil Chapisco Projetado deve ser aplicada sempre sobre alvenarias com a superfície firme,
limpa, isenta de poeira, graxa, tinta ou qualquer outra substância que impeça a aderência da
argamassa sobre a base. Nunca aplicar sobre base de concreto.
VALIDADE:
Argamil Chapisco Projetado tem validade de 5 meses, desde que mantidas as condições de
armazenamento.
LIMITAÇÕES:
Não é recomendado o uso de Argamil Chapisco Projetado nas seguintes condições:

Aplicação com temperatura do substrato abaixo de 6°C ou acima de 26°C.

Em qualquer superfície pintada, pouco firme ou com qualquer interface que possa prejudicar a
aderência tais como tinta, óleo, graxa, desmoldante e outros;

Em assentamentos em frigoríficos, lareiras, churrasqueiras e outros;

Aplicação em ambientes com temperatura abaixo de 5°C ou acima de 40°C;

Sobre superfícies de concreto.
CONSUMO:
Um saco de Argamil Chapisco Projetado de 40 Kg, consegue cobrir de 5 a 7 m² de área.
EMBALAGEM:
Saco valvulado de papel de 40 kg.
ESTOCAGEM:
Os sacos da Argamil Chapisco Projetado devem ser armazenados em locais secos e arejados e em
cima de estrados, em pilhas com no máximo 1,5 m de altura.
CUIDADOS:
Utilizar equipamentos de proteção individual no preparo e aplicação de Argamil Chapisco Projetado.
Proteger peças de alumínio e, no caso de contaminação, limpar imediatamente com pano úmido.
Manter as embalagens fechadas, fora do alcance das crianças e animais domésticos.
Havendo contato com a pele ou olhos, lave-os imediatamente com muita água corrente. Em caso de
ingestão procure um médico imediatamente.
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PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO:
As bases de aplicação devem ser estruturalmente firmes, adequadamente curadas, sem eflorescências
e isentas de materiais estranhos tais como: óleo, pó, graxa, tinta, restos de moldes, desmoldantes ou
compostos de cura.
Umedeça a superfície de aplicação.
Base para aplicação: alvenarias com idade mínima de 14 dias, composta com os seguintes materiais:
blocos de concreto, blocos sílico-calcário, blocos de concreto celular.
PREPARO DO PRODUTO:
Misturar em um recipiente estanque, o conteúdo total de um saco de Argamil Chapisco Projetado
com aproximadamente 6,4 litros água limpa, até que seja obtida uma argamassa de consistência
pastosa e uniforme.
Recomenda-se a utilização de misturador mecânico de eixo horizontal para equipamentos de projeção
sistema aberto.
Utilizar na mistura todo o conteúdo de um ou mais sacos, nunca utilizar parte de um saco.
Utilizar todo material em até 2 horas e 30 minutos da sua mistura.
A quantidade de água de amassamento pode variar ± 5%, a quantidade de água a ser utilizada é de
6,1 a 6,7 litros
APLICAÇÃO:
Utilizar máquina de projetar para aplicar a argamassa no substrato.
Em condições rigorosas de secagem, sob intensa ação do sol, calor e vento, além de molhar o
substrato antes da aplicação e umedecer a argamassa aplicada após 1 hora para otimizar a cura.
CURA:
É necessária a aspersão de água sobre o chapisco após duas horas da execução do serviço, em
período constante até 48 horas após sua aplicação.
A aplicação da argamassa de revestimento deve ser realizada no mínimo após 72 horas da aplicação
do Chapisco.
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