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ARGAMASSA DE CONTRAPISO
INDICAÇÃO
A Argamassa para Contrapiso Certa é indicada para contrapisos,
regularização de lajes, bem como para execução de reparos em contrapisos e
rebaixos, para o uso externo e interno, contendo em sua formulação areia lavada, seca
e com grãos selecionados, que em conjunto com os aditivos proporcionam um
contrapiso de qualidade e ótimo acabamento.

PREPARO DA ARGAMASSA
Utilizar recipiente limpo, seco e sem rachaduras, de preferência, que não
absorva água. Utilizar somente água limpa e potável. Para cada pacote de 20 kg,
adicionar aproximadamente 3 litros de água. É recomendável utilizar betoneira para
efetuar o preparo. Caso o processo seja manual, a mistura deverá ficar homogênea e
pastosa.
Utilizar a massa em até 1 hora após o preparo da mesma, e nunca adicionar
água para reutilizar a massa depois de ressecada. Um dia após a aplicação do produto,
molhar o mesmo com água limpa. Repetir o processo durante 7 dias.

CONSUMO
Um pacote de 20 kg rende 1,0 m² de contrapiso com 1 cm de espessura.

VALIDADE E EMBALAGEM
A validade do produto é de 6 meses a contar da data de fabricação impressa na
embalagem, desde que observadas as condições de estocagem.
Embalagem de 20 kg.

ESTOCAGEM
Manter o produto sobre estrados de madeira, em lugar seco e arejado, com
empilhamento máximo de 15 sacos de altura.

COMPOSIÇÃO
Cimento, areia e aditivos.
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CUIDADOS
Utilize óculos de segurança e luvas de borracha para sua proteção.
Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada. Como qualquer
argamassa mantenha-a fora do alcance de crianças e animais. Caso ocorra contato
com a pele e consequentemente ressecamento da mesma, lave fartamente com água e
aplique creme hidratante.
Em caso de ingestão ou contato com os olhos, o médico deverá ser consultado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Resistência à tração por compressão diametral – NBR 7222.

Idade

Tensão
Média (MPa)

7 dias

1,95

28 dias

2,15

Resistência à compressão axial – NBR 7215.

Idade

Tensão
Média (MPa)

7 dias

12,30

28 dias

14,30

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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