
DEFINIÇÃO
Argamassa adesiva para chapisco é uma argamassa com a 
função de formar uma ponte de aderência da base com as 
argamassas de revestimento.
 

COMPOSIÇÃO
Argamassa composta de cimento, agregados minerais de 
granulometria balanceada, aditivos químicos especiais não 
tóxicos e polímeros.

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO
• Alvenarias de blocos vazados de concreto, blocos sílico-
-calcários ou de concreto celular com mais de 14 dias.
• Concreto com mais de 28 dias de cura.

CHAPISCOBRÁS
ArgAmAssA AdesivA pArA ChApisCo

          

PREPARO E APLICAÇÃO
• Nas estruturas de concreto, limpar a superfície com escova de fios de aço para remover a poeira, películas 
e resíduos existentes após a desforma. Lavar com água em abundância após a escovação.
• A superfície da base deve estar firme, absolutamente limpa, sem pó, óleo, tinta ou qualquer substância 
que possa impedir a boa aderência do CHAPISCOBRÁS.
• Molhar bem a base no dia imediatamente anterior ao da aplicação ou umedecer antes da aplicação.
• Misturar um saco de 20 Kg de CHAPISCOBRÁS em água limpa e potável na proporção indicada na etiqueta 
fixada na embalagem em um recipiente limpo e estanque protegido do sol, da chuva e do vento, amassan-
do até obter uma argamassa homogênea, de consistência pastosa e firme, sem grumos secos.
• A mistura deverá ficar em repouso por 10 minutos para que os aditivos químicos reajam sobre o produto. 
• Misturar novamente antes de iniciar a aplicação.
• O tempo de utilização da argamassa CHAPISCOBRÁS depois de preparada é de 2 horas e 30 minutos. A 
argamassa não utilizada nesse período deverá ser descartada.
• Estender a argamassa CHAPISCOBRÁS com o lado liso da desempenadeira de aço apertando-a contra 
a base. A seguir, passar o lado denteado da desempenadeira denteada a um ângulo de 60° em relação à 
base, formando cordões e sulcos. 
• O excesso de argamassa retirado com os dentes da desempenadeira deverá ser remisturada ao restante 
do material preparado sem adicionar mais água.



• Em aplicações externas ou locais sujeitos à ação do sol ou do vento, umedecer a argamassa CHAPISCO-
BRÁS aplicada há mais de 1 hora para garantir a completa hidratação do cimento contido no material. 
Iniciar os serviços de revestimento com emboço somente após 48 horas da aplicação do CHAPISCOBRÁS.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Temperatura para aplicação da COLA RÁPIDO:
• do ar entre 5º C e 40º C;
• da superfície de aplicação entre 5º C e 27º C.
• Utilizar luvas de borracha e óculos quando estiver utilizando o produto;
• Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;
• Evitar o contato prolongado com a pele. Em caso de contato prolongado lavar as mãos com água limpa 
em abundância e se persistir a irritação procurar um médico imediatamente.

CONSUMO
3 a 5 kg/m²

COR
Cinza 

EMBALAGEM
Sacos plásticos de 20 Kg

ESTOCAGEM E VALIDADE
A argamassa adesiva industrializada CHAPISCOBRÁS deverá ser estocada em local seco e arejado, sobre es-
trado de madeira em pilhas de no máximo 1,5 metros de altura, na sua embalagem original e fechada por 
um período máximo de 10 meses a partir da data da fabricação impressa na embalagem.

A garantia de desempenho deste produto fica assegurada desde que estocagem, preparo e aplicação te-
nham sido realizadas rigorosamente conforme as instruções acima.


