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Argamassas e Rejuntes

CHAPISCO ROLADO
INDICAÇÕES:
O Chapisco Rolado é indicado para formar uma ponte de aderência entre as
argamassas de revestimento e as superfícies de concreto. Pode ser aplicado com rolos
de textura ou espuma, em áreas externas e internas.

BASES INDICADAS PARA APLICAÇÃO:





Superfícies de concreto;
Vigas, pilares, lajes e paredes;
Pré-moldados ou pré-fabricados;
Alvenarias com blocos cerâmicos ou de concreto.

NÃO INDICADA PARA:





Bases de Metal;
Bases de Madeira;
Bases pintadas ou impermeabilizadas com impermeabilizantes que não
sejam a base de cimento;
Bases com presença de desmoldante.

PREPARO DA BASE
O concreto deve curar por mais de 28 dias.
A superfície deve estar seca, firme, isenta de poeira, gordura, óleo, restos de
tinta ou resíduos.
Para evitar ressecamento precoce da argamassa, deve-se umedecer a base.
Superfícies de concreto que foram executadas com o uso de formas e utilizou-se
desmoldante para a desforma, devem ser lixadas e limpas previamente.
Peças de alumínio devem ser protegidas, pois ao entrar em contato com a
argamassa podem manchar.
Para a garantia da hidratação do cimento, é necessário umedecer a argamassa
de chapisco após a primeira hora de aplicação.

PREPARO DA ARGAMASSA
Em um recipiente limpo, sem vazamentos, protegido do sol, vento e chuva,
adicione 1 pacote de Chapisco Rolado com aproximadamente 3,4 litros de água.
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Após adicionar a água, misture manualmente ou, como alternativa a mistura
manual, utilize o processo de mistura mecânica (furadeira com uma haste metálica
fixada), que facilita o processo de mistura.
Concluída a mistura, DEIXE DESCANSAR POR 15 MINUTOS. Prepare somente
a quantidade a ser utilizada por um período máximo de duas horas e meia.
Descartar o produto que não for utilizado após esse tempo.

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA
Utilizar rolo de espuma ou rolo de textura para aplicação da argamassa.
Recomenda-se umedecer o rolo antes da aplicação. No recipiente onde foi preparado a
argamassa, mergulhe o rolo e retire o excesso. Aplique a argamassa sobre a base com
movimentos de vaivém, de baixo para cima, preenchendo e cobrindo uniformemente a
base.
Para área externa a espessura deverá ser de no mínimo 3 mm e o acabamento
será “enrugado”. Áreas expostas à condições climáticas (vento, sol e etc.), devem ser
umedecidas uma hora após a aplicação para garantia de hidratação do cimento contido
na argamassa.
A aplicação do revestimento sobre o chapisco deve ser após 4 horas em gesso
ou argamassa de gesso e após 24 horas em argamassas a base de cimento e cal. O
revestimento deve ser realizado no máximo em até 28 dias.

DADOS TÉCNICOS
Chapisco Rolado.
Rendimento bases lisas (concreto): ± 1,2 kg/m²;
Rendimento bases de alvenaria: ± 1,4 kg/m²;
Composição: Cimento portland, agregados minerais, polímeros e aditivos
químicos não tóxicos.

VALIDADE, ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM
8 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.
Armazenar sobre estrado elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas
com 1,50m de altura, em embalagem original e fechada.
Embalagem de 20 kg.

CUIDADOS
Utilize óculos de segurança e luvas 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.
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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
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