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*O rendimento irá variar de acordo com o tipo de 

substrato, rugosidade e geometria. 

 

COR Natural 

RENDIMENTO 10 a 15m² 

EMBALAGEM 20kg 

FATOR ÁGUA POR 
EMBALAGEM 

5 litros 

LIBERAÇÃO 24 horas 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 A superfície que será aplicada o BAUTECH 
CHAPISCO PRONTO deverá estar firme, limpa, 
isenta de pó, resquícios de desmoldante, 
graxa, óleo e pintura, ou qualquer outro 
material que possa impedir a boa aderência 
do produto. 

 Em caso de limpeza do substrato, faça com 
escova de aço para retirar a poeira, película 
ou resíduos existentes e lave com detergente 
neutro e água em abundância 

 É recomendado proteger as superfícies de 
alumínio, para evitar manchas. 

 Preparar o BAUTECH CHAPISCO PRONTO, adicionando 
5 litros de água (limpa) para cada saco de 20kg do 
produto. 

 A mistura poderá ser manual ou mecânica, até obter 
uma consistência pastosa e firme, não devendo ter 
grumos secos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÕES E APLICAÇÃO 
 A temperatura de trabalho do ar ambiente deverá estar entre 5°C e 40°C 
 A temperatura da base deverá estar entre 5°C e 27°C. Para temperaturas acima dos 27°C recomenda-se 

borrifar água com intuito de resfriar a mesma. 
 Evite aplicar o produto em bases expostas diretamente ao sol pleno ou em possibilidade de chuva 
 Em ambientes com altas temperaturas (>27°C) e baixa umidade relativa do ar, deve-se umedecer a base 30 

minutos antes da aplicação, para que a massa não resseque prematuramente 
 O produto deverá ser aplicado com um rolo para textura alto, ou próprio para chapisco rolado, umedeça o 

mesmo antes da aplicação 
 Estenda a argamassa sobre a base de baixo para cima, até que se obtenha uma cobertura uniforme 
 O acabamento deverá ser rugoso e com espessura mínima de 2mm para áreas internas, e para externas 

3mm 
 Para aplicações externas ou locais sujeitos à ação do sol ou de vento forte, umedeça o produto após 1 hora 

da aplicação, garantindo a hidratação do cimento, assim aumentando a resistência final do produto. 
  

DETALHES DE PREPARO E APLICAÇÃO 

 BAUTECH CHAPISCO PRONTO 
O PRODUTO 
Argamassa de alta aderência, para uso interno e 
externo, como ponte de aderência entre estrutura e 
emboço (revestimento). 
. 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Estruturas de concreto, alvenaria e blocos de EPS 

 Áreas internas e externas 

 Paredes e tetos de lajes 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Maior rendimento e menor desperdício em relação 
ao chapisco convencional 

 Fácil aplicação, com rolo de textura alta 

 Alta produtividade 

 Alto poder de ancoragem e adesão 
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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 aplique sobre substrato saturado com água. 

 Não indicado para superfícies pintadas, metal, madeira e revestimentos orgânicos. 

 Bases de concreto liso ou rugoso devem ter pelo menos 28 dias. 

 


