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DESCRIÇÃO 

Produto para aplicação como chapisco de paredes e tetos, aumentando a aderência entre o reboco e o substrato. 

Possui fácil aplicação, ótima aderência e maior rendimento. 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Tradicional: P1, M4, R1, D3, U2, A1 

Estrutural: P2, M4, R2, D3, U2, A3 

Conforme norma ABNT NBR 13281:2005 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Sólido em forma de pó acinzentado inodoro. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

INDICAÇÃO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

As bases não devem apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos previstos pela norma ABNT NBR 

13749. 

 Argamassa Chapisco Tradicional: Indicado para alvenarias não armadas estruturais e alvenaria sem 

função estrutural de tijolos, blocos cerâmicos, blocos de concreto e concreto celular. Idade mínima das 

bases: 14 dias conforme ABNT NBR 7200; 

 Argamassa Chapisco Estrutural: Indicado para estruturas de concreto e alvenarias armadas estruturais. 

Idade mínima das bases: 28 dias conforme ABNT NBR 7200 

Raspar ou escovar a superfície para remover partes soltas e limpar de modo que não haja poeira, substâncias 

oleosas, tinta ou outros materiais que prejudiquem a aderência do produto ao substrato. Umedecer a superfície 

momentos antes da aplicação. 

 

APRESENTAÇÃO 

Embalagem de papel valvulada de 30 kg. 

 



    

  

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 

MASSA PARA CHAPISCO 

CÓDIGO FTP – 106 | VERSÃO 01: 17/02/2016 

 

FTP - 106 | MASSA PARA CHAPISCO 

ELABORADO POR: GESTÃO DE QUALIDADE 

 

PÁGINA 
2 de 3 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Composição: Cal hidratada especial, cimento, cargas minerais de granulometria controlada e aditivos. 

Recomenda-se o uso em até 6 meses a partir da data de fabricação, respeitando as instruções de 

armazenamento. 

 

PREPARO E APLICAÇÃO 

 Máquina de projeção: No equipamento de projeção, ajustar a vazão de água para manter a proporção de 

7,5 L de água para cada saco de 30 kg de Argamassa de Chapisco Cerro Branco®. Não é necessário 

tempo de maturação. Aplicar em camada única com espessura de 3 a 5 mm. Projetar de forma a obter 

uma superfície rugosa, que constitui a camada de aderência para o reboco. 

 Aplicação manual: Em um recipiente estanque, adicionar 7,5 L de água para cada saco de 30 kg de 

Argamassa de Chapisco Cerro Branco®. Não é necessário tempo de maturação. Aplicar com rolo 

texturizado, em camada única com espessura de 3 a 5 mm, rolando em uma única direção, com 

extensão máxima de 40 cm (2 fiadas de tijolos ou blocos). 

 

TEMPO DE CURA 

Conforme ABNT NBR 7200, deve-se aguardar 3 dias de idade para aplicação do emboço ou camada única. 

 

RENDIMENTO 

Consumo médio de 1,6 kg/m² para cada mm de espessura. 

 

SEGURANÇA E MANUSEIO 

 Produto não combustível, não volátil e não explosivo. 

 Proteger olhos, pele e mucosas durante aplicação. 
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 Manter longe de crianças e animais domésticos; 

 Para maior segurança é recomendada a utilização de máscara protetora, luvas e óculos de segurança. 

 Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de 

ingestão não provocar vômito, consultar um médico levando esta embalagem.  

 Para maiores informações consulte a FISPQ deste produto através da central de atendimento Maxical 

(0xx41) 3888-9898 ou pelo site www.cerrobranco.com.br 

 

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 

 Armazenar em local seco, coberto e preferencialmente sobre estrados. 

 Empilhamento máximo: 15 sacos. 

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

 Armazenado na embalagem original fechada, sugere-se o consumo do produto em até 6 meses. Sobras 

do produto armazenado após a abertura da embalagem podem sofrer alteração de desempenho. 

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

 

RECOMENDAÇÕES 

 Não aplicar o produto em dias com temperaturas abaixo de 10ºC e acima de 40ºC ou em superfícies com 

temperaturas abaixo de 10ºC e acima de 27ºC. 

 Uso não estrutural – não utilizar no preparo de concreto. 

 

 


