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Argamassa Colante
para assentamento de 

Porcelanato - Uso Interno

É um produto composto de cimento Portland, 
agregados minerais e aditivos químicos não 

tóxicos, utilizado no assentamento de placas de 
porcelanato em ambientes internos. 

INDICAÇÃO

É indicado para o assentamento de placas de porcelanato em 
ambientes internos. 

EMBALAGEM

Sacos valvulados de 20 kg.

VALIDADE

180 dias da data de fabricação, marcada na embalagem.

ESTOCAGEM

Guarde em local seco, arejado e protegido, sobre estrados de madeira, 
em pilhas com a altura de 1,5 m e afastadas de 0,3m das paredes.

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Atende às exigências da norma NBR 14081, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

PREPARO DA BASE PARA APLICAÇÃO

A base para a aplicação da Argamassa para Porcelanato - Uso 
Interno deve estar limpa, perfeitamente curada, sem saliências ou 
reentrâncias.

 PREPARO DA ARGAMASSA

Misture, em um recipiente limpo e impermeável, um saco de 20kg 
com 4,2 litros (    5%) de água, até a perfeita homogeneização. Deixe 
descansar durante 15 minutos para a maturação da argamassa . 
Misture novamente antes da aplicação. A  Argamassa para Porcelanato 
- Uso Interno pode ser utilizada até 2h e 30min após a adição da água.

           CUIDADOS PRELIMINARES

Remova todo o material solto (pó branco) existente no tardoz da placa de 
porcelanato e escolha a desempenadeira de acordo com as indicações da 
tabela seguinte:

            APLICAÇÃO

Com o lado liso da desempenadeira de aço, espalhe a argamassa
em um fina camada com espessura aproximada de 10mm. Passe 
o lado denteado da desempenadeira sobre a argamassa aplicada, 
formando um ângulo de 60º com a base de modo a obter sulcos e 
cordões paralelos com a espessura indicada na tabela. O excesso de 
argamassa que a desempenadeira retira da base deve ser misturado 
novamente na masseira. Assente as placas de porcelanato sobre os 
cordões formados, observando as juntas entre elas, de acordo com 
as recomendações de seu fabricante. Coloque a placa de porcelanato 
ligeiramente fora de sua posição final, pressione-a e arraste-a até a sua 
posição, aplicando vibrações intensas, de modo a permitir o completo 
cobrimento do seu tardoz pela argamassa. Termine o assentamento 
com batidas de um martelo de borracha.

            IMPORTANTE

A  Argamassa para Porcelanato - Uso Interno não deve ser aplicada 
em área muito extensa, pois pode perder suas qualidades adesivas. 
Para obter melhores resultados, observe o tempo em aberto. Como 
orientação para a verificação do tempo em aberto, antes de assentar a 
placa de porcelanato, encoste o dedo sobre a camada de argamassa. A 
partir do momento em que a argamassa não se transferir para o dedo, 
o tempo em aberto venceu e a placa de porcelanato não deve ser 
assentada, devendo a área ser limpa para a aplicação de nova camada 
de argamassa.
•   Aguardar pelo menos 3 dias para o início do rejuntamento.

SEGURANÇA

•  Use óculos e luvas de borracha durante o manuseio do produto;
•  Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças;
•  Em caso de contato com os olhos, lave-os com água corrente e
procure um médico imediatamente. Em caso de contato com a pele, 
lave o local atingido com muita água corrente. Em caso de ingestão, 
procure um médico imediatamente. 

A VALEMASSA não se responsabil iza por usos 
indevidos e descuidados do produto.

Área da 
peça de 

porcelanato

na base e no tardoz 
da cerâmica

* Os dados de consumo se referem as placas de porcelanato com reentrâncias no tardoz até 1mm.


