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APARÊNCIA Líquido branco 

DENSIDADE 1,01 a 1,03 g/cm3 

RENDIMENTO 200 a 400 g/m² 

EMBALAGENS 3,6/ 12 e 200 Litros 

DILUIÇÃO (PRODUTO: 
ÁGUA LIMPA) 

1 : 2 

COMPOSIÇÃO Copolímero 
compatível com o 
cimento (atende a 
NBR 11.905) 

VALIDADE 24 meses após a data 
de fabricação 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 O substrato (parede, chão ou teto) deve estar 
secos, sólidos, isento de óleo ou graxa e levemente 
umedecido. 

 

 Nas diversas aplicações que o BAUTECH 
CHAPISCO irá aditivar, sempre preparar uma 
solução com 1 parte de BAUTECH CHAPISCO e 2 
partes de água limpa. 

 Utilizar sempre esta solução preparada como 
líquido de amassamento para as argamassas que 
serão aplicadas. 

 
 
 

RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÃO 

 Recomendamos os seguintes traços, onde será usada a solução como líquido de amassamento:  
 
- Argamassa de Chapisco: 1 parte de Cimento e 3 partes de Areia Fina 
- Argamassa de Revestimento de Reboco: 1 parte de Cimento e 3 partes de areia média 
- Argamassa de Contrapiso: 1 parte de Cimento e 3 partes de areia grossa 
 

 Para aumentar a adesão de Argamassa Colante substituir totalmente a água de amassamento indicada na 
embalagem pela solução preparada. 

 
 
 

DETALHES DE PREPARO E APLICAÇÃO 

 BAUTECH CHAPISCO  
O PRODUTO 
É um adesivo líquido à base de copolímero de acetato de 
vinila (PVA), de alto desempenho, que proporciona 
melhor aderência, resistência e elasticidade das 
argamassas em diversos tipos de substratos. 
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Adesivo para melhorar a performance das 
argamassas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Aumenta a aderência das argamassas de 
revestimento, chapisco e gesso 

 Reduz fissuras 

 Promove alta aderência 

 Aumenta as resistências mecânicas 

 Melhora a estabilidade dimensional 
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PRECAUÇÕES 

 Manter a embalagem sempre fechada, quando não 

estiver em uso. 

 Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade 

que não o condicionamento do produto. 

 Armazenar a embalagem original em local seco, 

ventilado e longe de fontes de calor. 

 Manter fora do alcance de crianças e animais. 

 Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente 

ventilado até a secagem. 

 É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de 

proteção individual) como luvas, botas e óculos de 

proteção. 

 Em caso de contato com pele e olhos, lave com água 

potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não 

provoque vômito. Em ambos os casos, consulte 

imediatamente um médico e leve a embalagem. 

GARANTIA 

As informações aqui contidas são respaldadas por 

testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de 

valores e resultados podem oscilar devido a 

particularidades de ambiente e/ou utilização do 

produto, que não são de responsabilidade do 

fabricante. Não há outras garantias expressas ou 

implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou 

revendedor tem autoridade para estender, alterar ou 

renunciar a estas provisões. 

LIMITAÇÕES 

 Não aplicar em substratos com temperaturas abaixo 5 graus Celsius ou acima de 40 graus Celsius 

 Não possui características impermeabilizante. 
 


