
 Preparo da Base
As bases devem estar limpas, curadas, isentas de oleosidades, poeiras, �ntas, calfino, desmoldantes, 
eflorescências e outros produtos ou condições que possam prejudicar a aderência nas bases.  Remover 
resíduos com escova de aço ou disco de aço.  Lavar com jato de pressão para eliminar todo o 
desmoldante impregnado na super�cie de concreto, bem como oleosidades e poeiras.  Tratar as 
ferragens oxidadas e expostas e re�rar por completo qualquer desmoldante, que ainda es�ver sobre a 
super�cie que receberá a aplicação da Argamassa para Chapisco Concreto Bellamassa.  Nas alvenarias 
preencher falhas e as juntas de assentamento.  Super�cie com temperatura superior à 30°C deverá ser 
umedecida e aguardar a super�cie secar antes de iniciar a aplicação da argamassa.  Cura do concreto 
deve ser de pelo menos 28 dias e de alvenaria no mínimo 14 dias.  Molhar as bases antes da aplicação, 
eliminando os excessos.

  Preparo da Argamassa
U�lizar recipiente limpo e estanque.  Para cada pacote de 20kg de Argamassa para Chapisco Concreto 
Bellamassa, u�lizar 4 litros de água limpa.  Misturar todo o conteúdo da embalagem em um recipiente 
limpo e estanque. Misturar até que conseguir uma massa homogênea sem grumos, usando processo 
manual ou mecânico.    Deixar em repouso por 5 minutos e reamassar novamente.  Após iniciado a 
mistura u�lizar a massa antes de 2 horas.  Depois de passados 2 horas descartar a massa e nunca 
adicionar mais água para reaproveitar a argamassa, pois a mesma já terá perdido as suas caracterís�cas 
hidráulicas.  Proteger o produto do sol, chuva e vento.
 
  Aplicação da Argamassa
A aplicação da Argamassa para Chapisco Concreto Bellamassa deve ser iniciada somente 7 dias após a 
desforma do concreto.  Com o lado liso da desempenadeira de 8mm, aplicando uma camada fina de 
argamassa, deixando-a com uma espessura de 4 à 6mm e em uma área de no máximo 2m².  Em seguida 
passar o lado dentado da desempenadeira inclinado-a em relação a sua base, formando cordões 
con�nuos e uniformes no sen�do horizontal.  Após 2 horas do término da aplicação, é necessário 
pulverizar água sobre a aplicação da argamassa.
Importante:
*Aplicar reves�mento com cimento e cal sobre o chapisco, somente após 72 horas.
*A aplicação deverá ser reves�da no máximo em até 14 dias.
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Descritivo Técnico Argamassa alvenaria

Chapisco Concreto

  Indicação
A Argamassa para Chapisco Concreto Bellamassa é indicada para aplicação 
sobre bases de concreto, como ponte de ligação entre a base de baixa 
aderência e a argamassa de reves�mento.  Pode ser aplicada com 
desempenadeira de aço. Possui alta aderência, maior produ�vidade e com 
redução de desperdícios.
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       Não indicado para aplicações sobre:

Áreas internas e externas
Estruturas de concreto Blocos de concreto e silico-calcários

Tetos de lajes pré moldados

Blocos de polies�reno expandido (EPS)

Calfino, �ntas, texturas
Cerâmicas, metais e madeirasReves�mentos orgânicos

Desmoldantes de concreto
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Descritivo Técnico Argamassa alvenaria

Chapisco Concreto

 Recomendações
Iniciar a aplicação somente após 7 dias da desforma do concreto. As super�cies devem estar entre 5°C e 
30°C.   Em super�cies com temperatura superior à 30°C umedecer toda a super�cie e aguardar a mesma 
secar.   Aplicações de reves�mentos sobre a Argamassa para Chapisco Bellamassa poderá ser executada 
somente após 72 horas do término da aplicação da mesma. U�lizar somente água limpa para a mistura e 
nunca adicionar mais água após o seu preparo. Subs�tuir a desempenadeira quando quando os dentes 
es�verem com desgaste superior à1mm ou refazer a altura original dos dentes.

Composição
Areia, cimento cinza e adi�vos químicos.

 Consumo
Média de 5kg/m².  Variações podem ocorrer dependendo do tamanho dos dentes da desempenadeira e 
da super�cie das bases. Neste consumo não está  considerado perdas no processo de aplicação.

 Validade
Vigência de 12 meses, desde que o produto seja man�do em sua embalagem original e lacrada, a par�r 
da data de fabricação informada na mesma.

 Estocagem
Armazenar o produto em sua embalagem original e lacrada, sobre estrado de madeira elevado do solo e 
afastado de paredes, em local seco e arejado, em pilhas de no máximo 1,5m de altura.

 Embalagem
Sacos plás�cos de 20kg, montados em palets com 80 pacotes.

 Dados Técnicos
Argamassa industrializada para Chapisco Concreto na cor cinza.
Argamassa industrializada para Chapisco Rolado na cor cinza.
Resistência à aderência sobre bloco de concreto aos 28 dias ˃  0,5 Mpa.
Resistência à aderência sobre concreto aos 28 dias ˃  0,5 Mpa.

 Cuidados
U�lizar óculos e luvas de proteção.
Manter e armazenar o produto em sua embalagem original e lacrada.  O produto deve ficar longe de 
crianças.  Se ocorrer contato com a pele e provocar ressecamento, lavar com água em abundância e 
aplicar creme hidratante.  Se ingerido ou entrar em contato com os olhos, procurar imediatamente 
atendimento médico.

 Lembrete
Todas as informações con�das neste descri�vo são do resultado de nosso atual conhecimento deste 
produto e comprovadas na prá�ca.  Mesmo assim, devem ser consideradas como sugestão, na dúvida 
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