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Argamassas e Rejuntes

ARGAMASSA COLANTE
PARA PASTILHAS
INDICAÇÕES:
A Argamassa para Pastilhas ArgaCerta é uma argamassa colante colorida
autofugante, para aplicação de porcelanato, pastilhas de vidro e pastilhas de porcelana,
para ser aplicada em áreas internas e externas, em locais úmidos, piscinas e saunas.
Apesar de sua excelente aderência, não é indicada para aplicação em
ambientes agressivos, sujeitos ao ataque químico. Não indicada para aplicação em
câmaras frias e frigoríficos.

PREPARO DA BASE
A Argamassa para Pastilhas ArgaCerta, pode ser aplicada sobre contrapiso,
rebocos, concretos e amianto. Pode-se utilizar a Argamassa para Pastilhas ArgaCerta
para assentamento em fachadas sobre reboco desde que o mesmo tenha resistência
de no mínimo 0,3 mpa. As bases devem estar curadas, limpas, firmes, isentas de
poeira, gordura, restos de tinta e eflorescências. Devem estar aprumadas e sem
ondulações. Peças de alumínio devem estar 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 1 pacote de 5kg de Argamassa para Pastilhas ArgaCerta com
aproximadamente 1,3 litros 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, homogêneo e firme.
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 a mistura 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.
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APLICAÇÃO DA ARGAMASSA (Processo Convencional)
Assentamento: Utilize uma desempenadeira metálica dentada em bom estado, de
4mm para pastilhas de 2 x 2 cm à 3 x 3 cm, desempenadeira de 6mm para pastilhas de
4 x 4 cm à 7 x 7 cm e desempenadeira de 8mm para pastilhas acima de 8 x 8 cm. Com
o lado liso da desempenadeira metálica, espalhe uma camada de 2 à 4mm de
Argamassa para Pastilhas ArgaCerta, sobre a superfície a ser revestida. A seguir
passe a desempenadeira com o lado dentado levemente inclinado, formando os
cordões.
Aplique as placas de pastilha, deixando juntas entre as placas iguais as que
estão entre as pastilhas. Para o total assentamento, nivelamento e aderência das
pastilhas, bater com o martelo de borracha sobre uma placa de madeira apoiada sobre
as pastilhas.
Rejuntamento: Após 24 horas umedecer o papel da placa das pastilhas com uma
trincha molhada em água limpa, aguardar 15 minutos e molhar novamente o papel.
Retirar o papel e com esponja umedecida efetuar a limpeza da superfície das pastilhas.
Iniciar o rejuntamento com a Argamassa para Pastilhas ArgaCerta. Efetuar a limpeza
final com esponja macia, limpa e umedecida.

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA (Processo Autofugante)
Com desempenadeira de borracha aplique a Argamassa para Pastilhas
ArgaCerta no verso da placa de pastilhas, preenchendo as juntas até o fundo, deixando
o verso sem excesso de argamassa. Utilize uma desempenadeira metálica dentada em
bom estado, de 4mm para pastilhas de 2 x 2 cm à 3 x 3 cm, desempenadeira de 6mm
para pastilhas de 4 x 4 cm à 7 x 7 cm e desempenadeira de 8mm para pastilhas acima
de 8 x 8 cm. Com o lado liso da desempenadeira metálica, espalhe uma camada de 2 à
4mm de Argamassa para Pastilhas ArgaCerta, sobre a superfície a ser assentada. A
seguir passe a desempenadeira com o lado dentado levemente inclinado, formando os
cordões.
Efetuar o assentamento da placa de pastilha sobre a superfície com argamassa
aplicada, pressionando-a com a mão. Para o total assentamento, nivelamento e
aderência das pastilhas, bater com o martelo de borracha sobre uma placa de madeira
apoiada sobre as pastilhas.
Aproximadamente 1 hora depois, umedecer o papel da placa de pastilha com
uma trincha molhada em água limpa. Em seguida, novamente com a trincha aplicar
uma solução de 1 parte de soda cáustica, para 20 partes de água. Aguardar 15 minutos
e aplicar novamente a mesma solução de água e soda cáustica.
Retirar o papel utilizando a solução de água e soda cáustica para efetuar a
limpeza das pastilhas, somente sobre a área que está sendo removido o papel. Na
retirada do papel, pode ocorrer a remoção de parte do rejuntamento, que deverá ser
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retocado com a Argamassa para Pastilhas ArgaCerta, levemente mais diluída. Após 30
minutos, efetuar a limpeza final, com espuma macia, limpa e umedecida.

OBSERVAÇÃO SOBRE AS JUNTAS
Dependendo da variação das condições climáticas (temperatura, vento e
umidade do ar), pode ocorrer a 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.
Observe as recomendações dos fabricantes das pastilhas quanto ao tamanho
das juntas entre as placas. Também é necessário obedecer o processo de retirada do
papel das placas de pastilha de cada fabricante, pois algumas podem ser danificadas
pelo tipo de produto que se utiliza. Portanto, indicamos uma solução básica para todas,
que deve ser alternada se o fabricante da pastilha assim recomendar.
No processo convencional, só inicie o rejuntamento 24 horas após o término do
assentamento.
Nunca utilize qualquer tipo de ácido para limpeza das placas de pastilha. Utilize
produtos específicos.
Proteger da ação do sol e da chuva a argamassa, as placas de pastilha e a área
a ser assentada. Proteger da ação do sol e da chuva por 48 horas, as áreas que foram
assentadas.

LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO
Se as pastilhas foram assentadas em locais de tráfego de pessoas, liberar o
tráfego 72 horas após o término do rejuntamento.
Para produtos que possam ser aplicados em áreas onde haverá trânsito de
veículos, liberar o uso somente 15 dias após o término do rejuntamento.
Substituir a desempenadeira metálica dentada quando houver 1,5 mm de
desgaste. Em piscinas, proteja a área a ser assentada e rejuntada da ação do sol, da
chuva e do vento. Coloque água na piscina somente 15 dias após o término do
rejuntamento.
Utilize o Certaclean, produto adequado para realizar a limpeza pós-obra. Não
utilize ácidos ou outros produtos que possam danificar o rejuntamento.

DADOS TÉCNICOS
Argamassa colante industrializada tipo ACIII classificada conforme NBR 14081.
Rendimento:
 Pastilhas de vidro: aproximadamente 6 kg/m²;
 Pastilhas de porcelana: aproximadamente 8 kg/m²;
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Composição: Cimento cinza ou branco, calcário dolomítico, polímeros,
pigmentos inorgânicos e aditivos químicos não tóxicos.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO
12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas
as condições de estocagem.
Armazenar sobre estrado elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas
com 1,50m de altura.

CUIDADOS
Utilize óculos de segurança com proteção lateral, luvas longas de borracha e
botas de borracha para sua proteção. Roupas que protejam a pele de respingos da
solução de limpeza.
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 bastante água e aplique creme hidratante.
Em caso de ingestão do produto, o médico deverá ser consultado.
Em caso de acidente com o produto de limpeza do papel e que seja a base de
soda cáustica, lave com água em abundância e procure imediatamente o médico.

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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