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DESCRIÇÃO 

Argamassa para uso em assentamentos e revestimentos de alvenarias de blocos cerâmicos e de concreto. Sua 

formulação com Cal Hidráulica Cerro Branco® e aditivos especiais proporciona trabalhabilidade e resistência 

superiores. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Sólido em forma de pó acinzentado inodoro. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

INDICAÇÃO 

No assentamento e revestimento de blocos cerâmicos e de concreto internos e externos. 

 

APRESENTAÇÃO 

Embalagem de plástico valvulada de 20 kg. 

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Composição: Cal Hidráulica HL2 Cerro Branco®, cimento, cargas minerais de granulometria controlada e aditivos. 

Recomenda-se o uso em até 8 meses a partir da data de fabricação, respeitando as instruções de 

armazenamento. 

 

MODO DE PREPARO E APLICAÇÃO 

 Em um recipiente apropriado, colocar aproximadamente 4 L de água para cada saco de 20 kg de Massa 

Pronta Múltiplo Uso Cerro Branco®, misturar e amassar até obter uma massa homogênea e plástica. Utilizar a 

massa preparada em, no máximo, 2 horas. 
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 As bases devem estar limpas e ausentes de produtos que possam prejudicar a aderência da Massa Pronta 

Múltiplo Uso Cerro Branco® ao substrato. No caso de revestimentos, a superfície da base não deve 

apresentar desvios de prumo e planeza maiores dos que os especificados pela NBR 13749. 

 Para assentamento, aplicar a massa com colher de pedreiro sobre e entre os substratos (tijolo, bloco 

cerâmico, bloco de concreto etc.) limpos e úmidos, de modo que haja massa suficiente para preencher as 

áreas de contato. Assentar a próxima fiada sobre a camada de massa aplicada. 

 Para revestimento, aplicar a massa com colher de pedreiro ou com sistema de projeção até se obter a 

espessura desejada. Nivelar com auxílio de sarrafo de madeira ou similar e desempenar com desempenadeira 

de madeira ou com espuma. 

 

RENDIMENTO 

 Para assentamento: - blocos cerâmicos - rende de 0,75 a 1 m²/saco de 20 kg 

- blocos de concreto - rende de 0,9 a 1,3 m²/saco de 20 kg 

 Para revestimento: rende aproximadamente 1,25 m²/saco de 20 kg para espessura de 1 cm. O 

rendimento pode variar de acordo com o nivelamento e rugosidade da superfície e a espessura de massa 

aplicada. 

 

SEGURANÇA E MANUSEIO 

 Produto não combustível, não volátil e não explosivo. 

 Recomenda-se seu manuseio em ambiente ventilado, evitando ao máximo a formação de poeira. 

 Proteger olhos, pele e mucosas durante aplicação. 

 Produto cáustico. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. 

 Para mais informações, consultar a FISPQ deste produto. 
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ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 

Armazenar em local seco, coberto e preferencialmente sobre estrados. 

Empilhamento máximo: 10 sacos. 

Seu transporte deve ser feito de modo a evitar a formação de poeira. 

Material não perigoso para transporte, segundo o Ministério dos Transportes. 

 

RECOMENDAÇÕES 

 Para revestimentos externos, é imprescindível chapiscar e aguardar 24h de cura antes de revestir. 

 Em dias quentes e secos, umedecer os substratos antes da aplicação da argamassa, de modo a baixar a 

temperatura e regularizar a absorção de água dos mesmos. 

 Tempo de cura: 28 dias. Não pintar ou aplicar revestimentos acrílicos antes deste prazo. 

 Revestimentos minerais que não selem o reboco, como Massa Mineral Finaliza® e Tinta em Pó Cerro 

Branco® podem ser utilizados com 7 dias de cura. 

 

 

 


