
IBRAKAPPA CIMENTÍCIO

COD 7900

PERMAFIX ARG CIMENTÍCIO 3/7 mm 

Descrição do Produto:

Argamassa cimentícia de cor cinza para uso em áreas externas aplicado

direto no concreto, regularização de fachadas, paredes e muros em

diferentes substratos constituídos por blocos cerâmicos, blocos de

concretos, estruturais e paredes de concreto. Possui dupla função,

substituindo o chapisco e o emboço em uma única camada, servindo de

base para aplicação do acabamento final. Suas propriedades lhe confere

facilidade e rapidez na mistura e aplicação, elevada aderência,

resistência mecânica e estanqueidade. Pode ser aplicado em espessura

de 3 a 7 mm em alvenaria de blocos estruturais de concreto ou

cerâmico. 

Indicação de Uso:

Diluição:

Indicada para preparação e nivelamento de parede de bloco (estrutural

ou cerâmico) e paredes de concreto. Uso externo e interno.

Para cada saco de 30 Kg adicionar 5 litros de água limpa, podendo ser

ajustada a consistência em até 5% de água. Misturar manualmente ou

com o homogeneizador, deixando repousar por um período médio de 5

minutos. Após este período, misturar novamente para inicio da

aplicação do produto. A mistura deve estar totalmente homogeneizada,

isenta de grumos e consistente. Preparar quantidade suficiente a

utilização por período de 120 minutos.

Rendimento: Aproximadamente 1,8 Kg/m²/mm de espessura.

Modo de aplicação:

1 – Em recipiente limpo e seco, misturar argamassa em pó com água limpa até forma

uma massa pastosa, firme sem grumos secos. Trabalhar com o produto ao abrigo do

Sol, vento e chuva, para não interferir no tempo de pot-life da massa. 2 – Deixar a

massa repousar por um tempo médio de 5 minutos. Misturar novamente e iniciar a

aplicação conforme o recomendado. Nota: Não usar o produto após 2 horas de preparo

e nunca adicionar mais água. 3 – Em dias muito quentes, umedecer ligeiramente a base

antes de iniciar a aplicação. 4 – Inicie a aplicação do produto chapando com colher ou

utilizando desempenadeira lisa, transferindo uma camada de argamassa com mais ou

menos 2 mm de espessura, afim de que o material possa estar bem aderido ao

substrato, aplique mais uma ou duas camadas deixando o produto com a espessura

desejada, variando de 3 a 7 mm. 5 – O acabamento pode ser dado de 30 a 40 minutos

após a aplicação, dependendo das condições climáticas (vento e sol). Utilize régua para

nivelar e desempenadeira de madeira ou plástico PVC para o alisamento da superfície

do produto. 6 – Em regiões com acumulo de tensões, sugerimos aplicar a primeira

camada com o lado liso da desempenadeira, numa espessura de 2 a 4 mm, fixar a tela

IBRATELA, e em seguida aplicar uma segunda camada, afim de obter a espessura total

que varia de 3 a 7 mm. 7 – O processo descrito acima pode e deve ser repetida quantas

vezes forem necessárias até que o nível de regularização e acabamento desejado seja

obtido, observando a espessura máxima de 7 mm na aplicação total. 8 – A aplicação da

textura acrílica pode ser iniciada após 7 dias de cura da aplicação deste produto.
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Preparo de base: Detalhe sobre o projeto de revestimento devem ser

discutidos com o projetista. Para preparação em base concreto,

aguardar cura de 28 dias, conforme normas ABNT 7200, NBR 13.754,

NBR 13.281. Poderá ser usado guia mestra para aplicação do produto.

Superfície da base deve estar limpa, isenta de nata de cimento,

umidades, resíduo de argamassa, restos de arame, manchas de

ferrugem, gorduras, eflorescências, restos de desmoldantes de fôrmas

(caso a parede for de concreto) pó e bolor, fazer a limpeza com o auxilio

de uma desempenadeira de remoção de resíduo.

N.A.

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo

de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre

a área que esta sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de

chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio

da superfície.

Três meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se

respeitadas as condições de estocagem. Para preservação da qualidade,

os sacos devem ser armazenados em locais protegidos, limpos e secos.

As pilhas devem ser colocadas sobreestrados secos e não devem ter

mais do que 15 sacos de altura, manter as pilhas afastadas a pelo menos

20 cm das paredes.

Composto por cimentos especiais, cargas minerais, fibras, e aditivos.   

Saco plástico valvulado de 30 kg.

Preparo da superfície 

(ABNT NBR 13.245)

Observações:

Dados do produto:

Composição:

Validade e 

armazenamento:

Limites de aplicação:

Embalagem:

Não usar:- Sobre base de madeira, vinil, parquet, metal, superfícies

pintadas, Drywall e fibrocimento. - Em dias chuvosos aguardar substrato

secar. - Não aplicar o produto após 2 horas da mistura. - Em

regularização de pisos. - Como função técnica de impermeabilização. -

Em churrasqueiras, lareiras, estufas, saunas, frigoríficos, piscinas e pisos

aquecidos.- Durante aplicação, em base com temperatura menor que

0°C e maior que 40°C. - Sobre base pouco firme. - Não aplicar com

espessura superior a 20 mm por camada. Recomendamos que a compra

do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10

% sobre à área à ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos.

Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço. Não

recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros

produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da

IBRATIN.

Requisitos Normativos:

Classificação                      

(ABNT NBR 11.702)
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Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e

fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não

em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A

embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o

ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o

material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança.

Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante.

Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto

Químico – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de

Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571.

Recomendações:

Data da última revisão: Outubro/2020.


