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.HIPERMASSA CHAPISCO ROLADO 
É uma argamassa industrializada, de al�ssima qualidade, em cuja fabricação são u�lizadas matérias 
primas selecionadas, pronta para uso, bastando apenas adicionar água.

1- PROPRIEDADES:
- A HIPERMASSA CHAPISCO ROLADO é uma mistura homogênea de cimento, agregados minerais com 
granulometria controlada e adi�vos químicos especiais não tóxicos.
É indicada para a execução de camadas de ancoragem para emboço e reboco, por proporcionar grande 
aderência entre bases de baixa absorção e as argamassas de reves�mentos em alvenarias e tetos.
Recomendada tanto para ambientes internos como externos. 

2- APLICAÇÃO:
- A HIPERMASSA CHAPISCO ROLADO deve ser aplicada sempre sobre super�cie limpa, isenta de poeira, 
graxa , �nta ou qualquer outra substancia que impeça a aderência do chapisco sobre o substrato.
- Na alvenaria, que deve ter sido realizada  há mais de 14 dias, preencha as juntas de assentamento e 
caso a temperatura esteja superior a 27ºC recomenda-se aspergir água com uma trincha ou mangueira, 
tomando-se o cuidado para não saturar a super�cie.
- No concreto, que deve ter sido realizado há mais de 28 dias,  é necessária a completa remoção de 
desmoldantes  da super�cie da base  e tratamento de ferragens expostas, sendo que a base deve 
apresentar super�cie  porosa e áspera, 
- U�lize rolo de textura alta.  Umedeça  o rolo antes da aplicação. Carregue o rolo com  argamassa e 
re�re o excesso.
- Aplique a argamassa sobre a base, de baixo para cima, com movimentos de vai e vem, cobrindo 
uniformemente a base,
- O acabamento deve ser rugoso e com a espessura mínima de 03 mm em áreas externas.
- Em aplicações externas  ou sujeita a sol e ventos , umedeça  o chapiscado aproximadamente após uma 
hora da aplicação 

3- IMPORTANTE:
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 7ºC ou superiores a 38º C.
- Não deve receber adição de cimento ou agregados.
- Não aplicar em base encharcada de água.
- Não u�lizar  na preparação de concretos.
- Proteja peças de alumínio , pois podem manchar , se a�ngidas pelo chapisco durante a   aplicação.
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4-PREPARO DO PRODUTO:
- Verifique se você está com todas as suas ferramentas de trabalho.
- Não se esqueça de u�lizar os EPI's indicados (óculos e luvas), para sua proteção.
- U�lize recipiente limpo, protegido do sol, vento e ou chuva, adicione 4,0 l, + ou - 0,5 l de água limpa e 
adicione lentamente o conteúdo de um saco (20 kg) de HIPERMASSA CHAPISCO ROLADO, misturando 
até a adição total, con�nuando a misturar até obter uma massa homogênea.
- É recomendado a u�lização de misturadores mecânicos (máquina de furar de baixa velocidade e 
haste) para obter uma mistura mais homogênea e em menor tempo.

5-TEMPO DE UTILIZAÇÃO:
- O tempo máximo para u�lização da HIPERMASSA CHAPISCO ROLADO é de 2:00 horas, a par�r do 
início da mistura.

6- APRESENTAÇÃO:
- Sacos valvulados em plás�co reforçado, com 20 kg. de produto.

7- VALIDADE:
- 12 meses da data de fabricação impressa na embalagem.

8- ESTOCAGEM:
- Os sacos devem ser armazenados em locais protegidos, arejados e secos,  sobre estrados, em pilhas de 
até 15 sacos de altura, afastados de paredes.

9- RENDIMENTO:
A HIPERMASSA CHAPISCO ROLADO, rende em média 1,5 A 2,0 kg/m2, variando em função do 
método de aplicação.

10- COMPOSIÇÃO:
- Cimento portland cinza, areia quartzosa com granulometria controlada, cargas minerais, polímeros e  
adi�vos químicos não tóxicos.
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www.hipermassa.com.br

                                                        INFORMAÇÕES GERAIS: 0800 777 9744


