ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ARGAMIL GESSO 1 KG

COMPOSIÇÃO:
Argamil Gesso Rápido é composta de gesso, agregados brancos e aditivos especiais.
COR:
Branca.
UTILIZAÇÃO:
Argamil Gesso Rápido é utilizada em reparo e regularização interna de paredes, modelagem,
recuperação de peças de gesso, no preparo para pintura e acabamento final em paredes.
VALIDADE:
18 meses a partir da data de fabricação contida na embalagem.
EMBALAGEM:
Fardos de 10 kg contendo 10 sacos plásticos de 1 kg.
ESTOCAGEM:
Os fardos devem ser armazenados em sua embalagem original, em locais secos e arejados, em cima
de estrados e em pilhas com no máximo 1,5 m de altura.
PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO:
No revestimento de paredes certifique-se que o revestimento externo já foi realizado.
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.
Para aplicação direta em concreto é necessário, antes, a utilização de selante ou chapisco rolado.
PREPARO DO PRODUTO:
Em um recipiente estanque com 750 ml de água limpa, colocar, aos poucos sobre a água, o conteúdo
total (1 kg) de um saco de Argamil Gesso Rápido. Misture, levemente por 30 segundos, até que seja
obtida uma massa de consistência pastosa e uniforme, deixe repousar durante 1 minuto e utilize o
produto. Nunca remisture.
APLICAÇÃO:
Modelagem: aplique o produto evitando a formação de bolhas, se for necessário colorir adicione
corantes na água de amassamento antes de misturar com o gesso.
Acabamento de paredes: aplique o gesso com uma desempenadeira plástica, execute a remoção dos
excessos, uniformizando o revestimento, também com desempenadeira plástica. Faça o acabamento
final através da aplicação de uma película com a desempenadeira de aço.
CURA:
O tempo de secagem de Argamil Gesso Rápido é de 15 a 30 minutos, dependendo da temperatura
ambiente.

