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Argamassas e Rejuntes 

 

ARGAMASSA COLANTE  

REFRATÁRIA 
 

 

INDICAÇÃO 

 

A Argamassa Colante Refratária ArgaCerta, é indicada para assentar tijolos 

refratários em churrasqueiras, lareiras e fornos. 
 

PREPARO DA BASE 

 

A base onde serão assentados os tijolos refratários deverá estar nivelada, 

curada, limpa, firme, isenta de poeira e gordura, restos de tinta e eflorescência. Peças 

de alumínio devem ser protegidas, pois ao entrar em contato com a argamassa, podem 

manchar. 

 

PREPARO DA ARGAMASSA 

 

Em um recipiente limpo, sem vazamentos, protegido do sol, vento e chuva, 

misture bem o conteúdo da embalagem antes de adicionar água. Para cada pacote de 

5 kg de Argamassa Colante Refratária ArgaCerta, adicione aproximadamente 1 litro de 

água. Adicione a água lentamente, misturando energicamente, para impedir a formação 

de grumos ou torrões. Continue misturando até que a argamassa apresente um 

aspecto pastoso e homogêneo.  

Concluída a mistura, DEIXE DESCANSAR POR 10 MINUTOS. Após o 

descanso, reamassar novamente antes da aplicação. 

Prepare somente a quantidade a ser utilizada por um período máximo de duas 

horas. (Este período poderá ser reduzido com a elevação da temperatura).  

Como alternativa manual, utilize o processo de mistura mecânica, que facilita o 

processo de mistura. 

Durante este período de duas horas, não adicione mais água ou outro produto, 

apenas reamassar antes da aplicação. Descartar o produto que não foi utilizado após 

duas horas do preparo. 
 

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA 

 

Utilizar desempenadeira metálica de 8 mm em bom estado. Com o lado liso da 

desempenadeira metálica, aplicar uma camada de 5 à 10 mm de Argamassa Colante 

Refratária ArgaCerta. A seguir, passe a desempenadeira com o lado dentado 

levemente inclinado formando os cordões. Dependendo da variação das condições 
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climáticas (temperatura, vento e umidade do ar), pode ocorrer alteração do tempo em 

aberto da argamassa. Nesse caso, é recomendável a aplicação de panos menores.

 Toda a argamassa aplicada ou que ainda estiver no recipiente, se apresentar 

esbranquiçada com formação de película (ao ser tocada com o dedo, não deixar marca 

na pele), deverá ser substituída.  

A argamassa, os tijolos refratários e a área assentada, deverão ser protegidos 

do sol e da chuva durante a aplicação. 
 

APLICAÇÃO DOS TIJOLOS REFRATÁRIOS 

 

Em todos os tijolos refratários aplicar argamassa sobre o verso do mesmo, com 

desempenadeira dentada. Recomendamos utilizar juntas de 0,5 mm de largura e que 

não sejam preenchidas com nenhum tipo de rejuntamento. Aplicar o tijolo refratário 

pressionando-o sobre os cordões de argamassa, utilizando um martelo de borracha, 

bater no mesmo até nivelar a peça. Em seguida, se ocorrer, retirar o excesso de 

argamassa das juntas e limpar a superfície do tijolo refratário com um pano limpo e 

umedecido. 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

  

Observe as recomendações do fabricante dos tijolos refratários, quanto aos 

tamanhos das juntas entre as peças, mas nunca rejuntar as juntas. 

Para a limpeza dos tijolos refratários, não utilize ácidos, utilize somente produtos 

específicos e adequados. 

Substituir a desempenadeira metálica quando apresentar 1,5 mm de desgaste. 
 

LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO 

  

Proteger da ação da chuva e do sol por 48 horas as áreas que foram 

assentadas. Aguardar 21 dias para utilizar o ambiente assentado com Argamassa 

Certa Colante Refratária. 
 

DADOS TÉCNICOS 

 

Argamassa colante industrializada tipo ACII classificada conforme NBR 14081. 

Superfícies desempenadas: 6 kg/m². 

Superfícies não desempenadas: 8 à 10 kg/m². 

Composição: Cimento cinza, areia quartzosa, polímeros, argila e aditivos 

químicos não tóxicos. 

Cor: Cinza  
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VALIDADE, ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM 

 

Em sua embalagem original e fechada, validade de 12 meses a contar da data 

de fabricação impressa na embalagem. 

Armazenar sobre estrados elevados do solo, em local seco e arejado, em pilhas 

com 1,50m de altura. 

Embalagem de 5 kg e fardos de 25 kg. 
 

CUIDADOS 

 

Utilize óculos de segurança e luvas de borracha para sua proteção.  

Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada. Mantenha fora do 

alcance de crianças e animais. Caso ocorra contato com a pele e consequente 

ressecamento, lave com água corrente abundante e aplique creme hidratante.  

Em caso de ingestão do produto, o médico deverá ser consultado. 
 

IMPORTANTE 

 

Este produto atende as normas de controle de qualidade e características 

técnicas, entretanto sua qualidade final está diretamente associada e dependente da 

forma de aplicação e utilização descritas nesta embalagem. 

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos causados 

pelo uso indevido do produto, ou pela inobservância das instruções contidas na 

embalagem. 
 

Fabricado e Embalado sob licença por 

CNPJ: 80.973.720/0001-72 

Fone/Fax: (47) 3247-0010 

E-mail: rejunte@certa.ind.br 

www.certa.ind.br 

Eng. Químico Responsável 

Wagner Magalhães Tarnakolski  

CRQ: 13301883 

Indústria Brasileira 


