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1- PREPARO DA BASE:
- A super cie da base deve estar plana e íntegra, isenta de poeira, substâncias oleosas, ntas,
restos e argamassas e outras condições que possam prejudicar a aderência da argamassa.
- Emboço ou contrapiso devem ter cura de pelo menos 14 dias. Bases de concreto cura com mais
de 60 dias.
- A temperatura da super cie deverá estar entre 4°C e 32°C.

2- PREPARO DO PRODUTO:
A) PREPARO:
- Veriﬁque se você está com todas as suas ferramentas de trabalho. Não se esqueça de u lizar
óculos e luvas de borracha para sua proteção.
- O preparo da argamassa deve ser feito próximo às frentes de trabalho, mas protegido de chuva,
sol e vento.
B) MISTURA:
- A mistura pode ser manual ou mecanizada. Dê preferência a misturadores próprios para
argamassas.
- Em recipiente limpo, adicionar aproximadamente 4 litros +- 0,5 litros de água potável para cada
saco de 20kg de HIPERMASSA COLANTE AC-II. Misture a massa até que a mesma apresente uma
consistência pastosa, ﬁrme, sem grumos secos e homogênea.
- Deixe a argamassa em maturação por 15 minutos e misture novamente, sem acrescentar mais
água ou pó.
- Durante a aplicação, mexa a argamassa periodicamente para garan r uma consistência sempre
macia.
Não adicionar mais água durante a aplicação.
Obs. A água da mistura deve estar com temperatura entre 18°C e 25°C, isenta de qualquer po de
resíduo, graxa, óleo, ou material par culado.
C) TEMPO PARA UTILIZAÇÃO DA ARGAMASSA:
- Após a mistura deixe o material em repouso por 15 minutos, e misture novamente antes do uso.
- O produto deve ser u lizado num prazo máximo de 1 hora, contada à par r do início da mistura,
não sendo recomendado adição de água ou qualquer outro produto à argamassa.
D) APLICAÇÃO:
- As placas cerâmicas devem estar com o verso limpo e seco.
- Aplicar sobre a base uma camada de 4 a 5 mm de espessura com o lado liso da desempenadeira,
passando em seguida o lado dentado formando cordões e sulcos na argamassa.
- Sobre os cordões da argamassa deslizar a placa cerâmica até a posição desejada. Pressione os
dedos sobre as placas com movimentos vibratórios, batendo levemente com martelo de borracha
de forma a amassar os cordões e preencher com argamassa toda placa cerâmica.
- Aplicar argamassa sobre o verso da cerâmica quando a peça apresentar deformações superiores
a 1 mm.
- Aplicar argamassa sobre o verso da placa quando a super cie for superior a 900 cm².

3- IMPORTANTE:
- Seguir as orientações do fabricante da cerâmica quanto ao tamanho da junta que deve ser
mantido entre as peças.
- O rejuntamento deverá ser feito somente 72 horas após o assentamento das placas cerâmicas.
- Observe as juntas de movimentação de acordo com as NORMAS TÉCNICAS NBR 13753 e NBR 13754.
- Temperatura do ambiente: 05OC a 35OC / Temperatura da base: 10OC a 27OC.

4- VALIDADE:
- 01 ano após a data de fabricação impressa na embalagem, desde que armazenada conforme
instruções abaixo.

5- ESTOCAGEM:
- Os sacos devem ser armazenados em locais protegidos, afastados da parede, arejados e secos,
sobre estrados, em pilhas que não ultrapassem 15 sacos de altura.

