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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Adesivo pastoso de cor branca, desenvolvido à base de PVA, incorporado com plastificantes e aditivos
especiais que promovem maior resistência e aderência em áreas sujeitas à vibrações.
Indicações de Uso
Desenvolvido exclusivamente para assentar azulejos e pisos sobre superfícies desempenadas.
Modo de Usar
A superfície que irá receber os azulejos deverá estar seca, limpa e desempenada, já que o produto não
deve ser aplicado para correção ou preenchimento de falhas. Os azulejos não deverão ser imersos em
água. Aplicar o produto com auxílio de uma desempenadeira dentada sobre a parede a ser revestida.
Usar o lado liso da desempenadeira para estender o produto e o lado dentado para retirar os excessos.
Aplicar o produto em áreas não maiores do que 2m² por vez de iniciar a colocação dos azulejos de baixo
para cima. Deixar pequenos espaços entre as peças colocadas (junta), visando sua possível dilatação e
contratação. Rejuntar após 24 horas.
Para Assentar Pisos Cerâmicos: Colocar entre 10% e 15% de cimento à quantidade do produto a ser
usado. Misturar o cimento com um pouco de água e em seguida adicionar a Cola Azulejo.
Equipamentos para Aplicação
Desempenadeira dentada.
Tempo de Secagem
24 horas. Tempo de pega em torno de 15 minutos a 25°C. Se houver necessidade de algum ajuste nas
peças já colocadas, o azulejo poderá ser retirado até este tempo de 15 minutos sem sofrer alteração na
linha de colagem. Para tempos de secagem e tempo de pega, vale a pena lembrar que também depende
do local onde está exposta a parede, já que paredes com alta incidência de fazer com o que o produto
seque mais rápido.
Rendimento
1,5 kg/m², tornando-se por base o uso de desempenadeira dentada com altura nos dentes de 3mm a
4mm.
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Causas Prováveis de Problemas
Paredes úmidas e/ou não desempenadas, azulejos empenados, demora excessiva na colocação dos
azulejos após aplicação do produto, fazendo que perca sua adesividade, excesso ou falta de produto,
azulejo assentados sem a devida folga para dilatação ou contratação, azulejos úmidos.
NOTA
Este Boletim Técnico poderá ser alterado sem aviso prévio.
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