
  Preparo
Para cada 1kg de Gesso Rápido Bellamassa u�lize 750ml de água limpa em temperatura ambiente.  
U�lize um recipiente limpo e estanque. Adicione toda a água no recipiente e polvilhe aos poucos o gesso 
uniformemente sobre a super�cie da água.  Misture levemente o conteúdo por 30 segundos ou até 
conseguir a consistência adequada. Deixar a massa repousar por um minuto e meio. Nunca remisturar a 
massa.  O tempo de secagem do gesso é muito rápido, portanto recomenda-se não preparar grandes 
quan�dades.

  Preparo da super�cie
As super�cies onde serão aplicadas o Gesso Rápido Bellamassa deverão estar limpas e secas, isentas de 
óleo, poeiras e restos de �ntas e argamassas.  Aplicações diretas em super�cies de concreto deverá ser 
executado chapisco rolado ou selante antes de iniciar a aplicação com o gesso.  Nunca aplicar sobre 
super�cies de cimento que não estejam secas.  Antes de iniciar a aplicação cobrir móveis, máquinas e 
utensílios.  

  Aplicação da massa

Artesanato: 
Após realizado o processo de preparo do Gesso Rápido Bellamassa, aplique-o em seguida.  A secagem 
ocorre em 15 minutos, podendo variar dependendo da temperatura, umidade do ar, tamanho e o �po da 
área, e do recipiente u�lizado na aplicação e no preparo.  O Gesso Rápido Bellamassa pode ser  
pigmentado, para isso basta adicionar corante líquido na água antes de adicionar o gesso.  Observar que 
quanto mais alta é a temperatura do ambiente, mais rápido é a secagem do mesmo.  È recomendável 
efetuar testes do tempo de secagem antes de iniciar a aplicação defini�va. 

Enchimento
Aplicar a massa sobre a super�cie desejada u�lizando desempenadeira de PVC.

Corte
As irregularidades da super�cie pode ser uniformizadas u�lizando uma desempenadeira de PVC.

Alisamento
Para realizar alisamento da super�cie, u�lizar desempenadeira de aço, aplicando uma camada fina de 
massa.

Secagem
Observar que a secagem do gesso é rápida, sendo aproximadamente de 30 minutos sua secagem total, 
portanto preparar pequenas porções, pois o mesmo empedra rapidamente.
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Descritivo Técnico

Gesso Rápido

  Indicação
Gesso Rápido Bellamassa é indicado para aplicação em pequenos reparos de 
gessos e artesanatos.
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Descritivo Técnico Diversos

 Recomendações
Aplicações diretas sobre concreto armado, aplicar selante ou chapisco antes da aplicação do 
gesso.  Preparar pequenas quantidades.  A secagem total ocorre em 30 minutos, portanto 
preparar pequenas quantidades. Efetuar teste de secagem antes de iniciar a aplicação.

  Composição
Gesso

  Validade
A vigência é de 12 meses a contar da data de fabricação informada na embalagem original e 
lacrada.

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

  Cuidados
Utilizar óculos, luva e máscara de proteção adequadas.  Manter e armazenar o produto em sua 
embalagem original e lacrada.  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, o médico deverá ser consultado.
  
  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 
consultar nosso departamento técnico.
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