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FICHA TÉCNICA - ACELERATEX 
 
Produto químico que tem a propriedade de agir sobre o cimento facilitando a dissolução 
dos seus componentes, reduzindo o tempo de secagem. ACELERATEX pode ser usado 
em todos os tipos de concreto.  
 
CARACTERÍSTICAS: 
ACELERATEX é um líquido estável de cor e odor próprios e ação hidratante. 
ACELERATEX é fornecido em tambores de 200 L ou em bombonas de 20 L.   
VANTAGENS: 
ACELERATEX diminui o tempo de secagem do concreto em até 1/3;  
Aumenta a resistência do concreto;  
Aumenta a impermeabilidade;  
Aumenta a aderência do concreto às ferragens;  
Reduz o tempo de escoramento;  
Reduz a segregação e sedimentação do cimento; 
Reduz a possibilidade de fissuração do concreto; 
Reduz a água de amassamento;  
Reduz o custo final do concreto.  
Nos pré-moldados: 
Reduz o tempo de forma dos Pré-Moldados; 
Antecipa o tempo de uso das peças; 
Promove acabamento mais rápido; 
Antecipa em até 1/3 o tempo de transporte das peças pré-moldadas; 
Reduz a necessidade de estoque;  
Proporciona economia, pois diminui a necessidade de grande número de formas. 
 
PREPARO: 
ACELERATEX é usado na água de amassamento do concreto em proporções que 
variam de 1 a 2 litros por saco de cimento ou 3% do peso de cimento.  
 
IMPORTANTE: 
ACELERATEX, não elimina o uso de qualquer aditivo no concreto desde que sejam 
usados separadamente. ACELERATEX é fornecido pronto para uso, não devendo ser 
misturado ou diluído com outros produtos.  
 
 
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado.  
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VALIDADE: 
180 dias, a contar da data de fabricação. 
 
IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA - VETEX ARDÓSIA  
 
Argamassa para assentamento de ardósia até 40 cm x 40 cm, em áreas internas e 
externas. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza, em embalagens de 20 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento, agregado mineral, areia quartzosa e aditivos químicos não tóxicos. 
 
BASE INDICADA:  
A argamassa VETEX ARDÓSIA deve ser aplicada sobre emboço ou argamassa de 
contrapiso sarrafeados ou desempenados. 
As bases de concreto deverão ter no mínimo 30 dias, emboço e contrapiso, no mínimo, 
14 dias. 
A temperatura superficial da base deverá estar entre 5 e 27 graus Celsius. 
Umedecer bases secas, evitando assim, a absorção de água da argamassa. 
A superfície da base deve estar firme, seca, limpa e no mesmo plano. 
 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicada em churrasqueiras, piscinas, lareiras, frigoríficos, saunas ou base 
com qualquer substância que possa impedir uma boa aderência. 
 
ANTES DE APLICAR: 
Certifique-se de que a base e o verso das placas estão secos, limpos e livres de 
resíduos. 
 
PREPARO: 
Preparar a VETEX ARDÓSIA em recipiente estanque e limpo. Misturar 
aproximadamente 4 litros de água potável para cada 20 Kg de VETEX ARDÓSIA. 
Misturar bem até apresentar consistência pastosa e firme com mistura uniforme. Deixar o 
material em repouso durante 15 minutos e remisturar antes do uso. Este tempo é 
indispensável para as reações químicas necessárias ao bom desempenho do produto. O 
material preparado deverá ser usado em 2 horas e 30 minutos. 
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APLICAÇÃO: 
A temperatura no ambiente de trabalho deve estar entre 5 e 40 graus Celsius. As peças 
devem estar secas e com o verso limpo garantindo a boa aderência da argamassa 
colante. Aplicar uma camada de 6 a 8 mm de espessura de VETEX ARDÓSIA sobre a 
base, com o lado sem dentes da desempenadeira de aço. A seguir, passar o lado 
dentado da desempenadeira, em ângulo de 60º, em relação a base, sobre a VETEX 
ARDÓSIA recém aplicada, formando sulcos e cordões paralelos de aproximadamente 
8mm. Repetir este procedimento no verso do revestimento, pois compensa a 
irregularidade do revestimento não permitindo a existência de espaço vazio entre o 
revestimento e a base. É indispensável a aplicação de dupla camada para qualquer 
tamanho de ardósia. A argamassa retirada com os dentes da desempenadeira deverá 
ser remisturada ao restante do material preparado, sem adicionar mais água. Aplique as 
peças de ardósia sobre os cordões de VETEX ARDÓSIA, fazendo-as deslizarem um 
pouco sobre a argamassa colante, até a posição final. Pressione com os dedos 
realizando movimentos vibratórios e bata levemente com martelo de borracha, sem 
machucar a superfície das peças, de forma a amassar os cordões e obter o contato de 
todo o verso da ardósia com a VETEX ARDÓSIA. As juntas de assentamento, devem ser 
observadas de acordo com as especificações do fabricante da ardósia. As juntas de 
movimentação devem ser observadas de acordo com as normas NBR 8214 e NBR 9817. 
Deixar secar por 72 horas e depois rejuntar. 
 
LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO: 

• Após 72 horas, pessoal da obra com cuidado.  
• Após 14 dias, para trânsito normal. 

 
RENDIMENTO: 
De 6 a 8 Kg / m², dependendo das condições da base e do revestimento.  
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
8 meses após a data de fabricação impressa na embalagem. 
 
IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA - CIMENTO BRANCO VETEX 
 
O CIMENTO BRANCO VETEX (não estrutural) não tem indicações de classe e pode ser 
aplicado como rejuntamento de azulejos e em aplicações não estruturais. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cores: Branca, em embalagens de 1 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento branco estrutural, agregado mineral e aditivos químicos não tóxicos. 
 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicado em churrasqueiras, lareiras, frigoríficos ou base com qualquer 
substância que possa impedir uma boa aderência. 
 
ANTES DE APLICAR: 
Remover o excesso de argamassa das juntas e limpar qualquer poeira ou resíduo que 
possa impedir boa aderência do produto. 
Proteger peças metálicas. 
 
PREPARO: 
Preparar o CIMENTO BRANCO VETEX em recipiente limpo e estanque. 
Coloque o CIMENTO BRANCO VETEX em forma de coroa com o auxílio de uma colher 
de pedreiro.  
Adicionar água potável em quantidade equivalente à terça parte do cimento utilizado 
(aproximadamente 330 ml). 
Misturar e amassar por aproximadamente 5 minutos. O amassamento deverá ser bem 
feito de forma que o produto fique com consistência pastosa e homogênea. 
Usar no prazo máximo de 1 hora. 
 
APLICAÇÃO: 
Selecionar as ferramentas adequadas e necessárias para a aplicação do CIMENTO 
BRANCO VETEX. 
No caso de ser utilizado como rejuntamento: 
Após a mistura, aplicar o produto com uma desempenadeira de borracha, evitando o 
atrito com a superfície das peças.  
Aguardar por aproximadamente 30 minutos para remover o excesso do produto com 
uma esponja macia e úmida. 
Dar acabamento final. 



 

 
7 

 

Passar levemente a esponja umedecida sobre as juntas ainda úmidas. O uso de frisador 
é opcional. 
A retirada dos resíduos deverá ser feita antes de sua secagem. 
OBS.: Para aplicação em área externa, terraço ou locais que recebem forte incidência de 
vento e sol, proteger com uma lona. 
No caso de pequenos reparos: 
Aplicar CIMENTO BRANCO VETEX no local dos reparos para dar um bom acabamento 
em cerâmicas quebradiças, ou até mesmo para fazer o seu assentamento. Desde que o 
produto não seja aplicado sobre o concreto puro.  
Também pode ser utilizado para a vedação de vasos sanitários, pias e bancadas. 
 
LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO: 

• Após 72 horas, pessoal da obra com cuidado. 
• Após 14 dias, para trânsito normal.  

 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
18 meses após a data de fabricação impressa na embalagem. 
 
IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término.  
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA - CIMENTO CINZA VETEX 
 
Cimento Portland Composto, para uso em concretos e argamassas. Uso Interno e 
externo. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cores: Cinza, em embalagens de 1 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento Portland Composto CPII e aditivos químicos não tóxicos. 
 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicado em churrasqueiras, lareiras, frigoríficos ou base com qualquer 
substância que possa impedir uma boa aderência. 
 
ANTES DE APLICAR: 
Proteger peças metálicas. 
 
PREPARO: 
Adicionar água potável na proporção de 30% em relação ao produto. A quantidade de 
água deve ser respeitada para não prejudicar a resistência do concreto. 
De acordo com a aplicação deste produto, adicionar água mais areia ou brita. 
Utilize agregados (areia/brita) livres de impurezas, tais como: detritos e materiais 
orgânicos. 
 
APLICAÇÃO: 
O concreto deve ser aplicado até 1 hora e 30 minutos após o seu preparo, para que não 
ocorra a perda de resistência. 
 
CURA: 
A peça concretada deverá ser bem molhada nos primeiros sinais de endurecimento. 
Manter umedecida por 7 dias. 
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
18 meses após a data de fabricação impressa na embalagem. 
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IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término.  
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA - VETEX COLA MULTIUSO BRANCA  
 
Argamassa colante para assentamento de cerâmicas, porcelanatos e pedras naturais até 
60 cm x 60 cm, bloco de vidro, pastilhas de vidro e porcelana, piscina e fachadas com 
revestimentos até 20 cm x 20 cm. Uso interno e externo. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Branca, em embalagens de 20 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento, agregado mineral e aditivos químicos não tóxicos. 
 
BASE INDICADA:  
A argamassa COLA MULTIUSO BRANCA deve ser aplicada sobre emboço ou 
argamassa de contrapiso sarrafeados ou desempenados. 
As bases de concreto deverão ter no mínimo 28 dias, emboço e contrapiso, no mínimo, 
14 dias. 
A temperatura superficial da base deverá estar entre 5 e 27 graus Celsius. 
Umedecer bases secas, evitando assim, a absorção de água da argamassa. 
A superfície da base deve estar firme, seca, limpa e no mesmo plano. 
 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicada em churrasqueiras, lareiras, frigoríficos, saunas ou base com 
qualquer substância que possa impedir uma boa aderência. Resíduos de pó, óleo ou 
restos de tintas podem prejudicar a aderência da COLA MULTIUSO BRANCA. 
 
ANTES DE APLICAR: 
Certifique-se de que a base e o verso das placas estão secos, limpos e livres de 
resíduos. 
 
PREPARO: 
Preparar a COLA MULTIUSO BRANCA em recipiente estanque e limpo. Misturar 
aproximadamente 4 litros de água potável para cada 20 Kg de COLA MULTIUSO 
BRANCA. Misturar bem até apresentar consistência pastosa e firme com mistura 
uniforme. Deixar o material em repouso durante 15 minutos e remisturar antes do uso. 
Este tempo é indispensável para as reações químicas necessárias ao bom desempenho 
do produto. O material preparado deverá ser usado em 2 horas e 30 minutos. 
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APLICAÇÃO: 
A temperatura no ambiente de trabalho deve estar entre 5 e 40 graus Celsius. Os 
revestimentos devem estar secos e com o verso limpo garantindo a boa aderência da 
argamassa colante. Aplicar uma camada de 5 à 8 mm de espessura de COLA 
MULTIUSO BRANCA sobre a base, com o lado sem dentes da desempenadeiras de 
aço. A seguir, passar o lado dentado da desempenadeira, em ângulo de 60º, em relação 
à base, sobre a COLA MULTIUSO BRANCA recém aplicada, formando sulcos e cordões 
paralelos. Repetir este procedimento no verso dos revestimentos. É indispensável à 
aplicação de dupla camada para este tipo de revestimento, pois compensa o 
empeno do revestimento não permitindo a existência de espaço vazio entre o 
revestimento e a base. A argamassa retirada com os dentes da desempenadeira 
deverá ser remisturada ao restante do material preparado, sem adicionar mais água. 
Aplique os revestimentos sobre os cordões de COLA MULTIUSO BRANCA, fazendo-os 
deslizarem um pouco sobre a argamassa colante, até a posição final. Pressione com os 
dedos realizando movimentos vibratórios e bata levemente com martelo de borracha, 
sem machucar a superfície dos revestimentos, de forma a amassar os cordões e obter o 
contato de todo o verso do revestimento com a COLA MULTIUSO BRANCA. Aplique 
COLA MULTIUSO BRANCA também no verso dos revestimentos com reentrâncias e 
saliências maiores que 1mm, de modo a preencher os espaços em baixo relevo e deixar 
uma camada de 2mm de espessura além do nível das saliências, no momento do seu 
assentamento. Deixar secar por 72 horas e depois rejuntar. Em caso de piscinas, 
esperar 4 dias após o rejuntamento para enchê-la. 
* Para aplicação como bloco de vidro: Com o auxílio de uma colher de pedreiro 
passar a argamassa sobre o bloco de vidro a ser uniformes, tanto vertical quanto 
horizontalmente e totalmente preenchidas com a argamassa de forma a não deixar 
nenhum espaço vazio e que todas as suas faces estejam envolvidas. Para isso 
recomenda-se utilizar espaçadores com gabarito, de 5 mm de diâmetro. As linhas de 
assentamento são orientadas por barras de aço galvanizado com 5 mm de diâmetro. As 
barras de aço são importantes para travar o painel e devem ser utilizadas na colocação 
de cada fiada do mesmo. Dentro do período de 1 hora (tempo de endurecimento da 
argamassa) deve-se dar o acabamento das juntas removendo o excesso do produto com 
frisador e alisando com esponja limpa, macia e umedecida. 
As juntas de assentamento devem ser observadas de acordo com as especificações do 
fabricante do revestimento. As juntas de movimentação devem ser observadas de 
acordo com as normas NBR 8214 e NBR 9817. Para bloco de vidro: Junta mínima de 10 
mm e Junta máxima de 50 mm. 
 
LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO: 

• Após 72 horas, pessoal da obra com cuidado.  
• Após 14 dias, para trânsito normal. 
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RENDIMENTO: 
De 3 a 5 Kg/m², para revestimentos menores que 20 x20 (400cm²). E de 7 a 8 Kg/m², 
para revestimentos maiores ou iguais a 20 x20 (400cm²), dependendo das condições da 
base. Para bloco de vidro: 24 km/m², em juntas de 10 mm.  
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
8 meses após a data de fabricação impressa na embalagem. 
 
IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA - VETEX COLA MULTIUSO CINZA  
 
Argamassa colante para assentamento de cerâmicas, porcelanatos e pedras naturais até 
60 cm x 60 cm, piscina e fachadas com revestimentos até 20 cm x 20 cm. Uso interno e 
externo. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza, em embalagens de 20 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento, agregado mineral, areia quartzosa e aditivos químicos não tóxicos. 
 
BASE INDICADA:  
A argamassa COLA MULTIUSO CINZA deve ser aplicada sobre emboço ou argamassa 
de contrapiso sarrafeados ou desempenados. 
As bases de concreto deverão ter no mínimo 28 dias, emboço e contrapiso, no mínimo, 
14 dias. 
A temperatura superficial da base deverá estar entre 5 e 27 graus Celsius. 
Umedecer bases secas, evitando assim, a absorção de água da argamassa. 
A superfície da base deve estar firme, seca, limpa e no mesmo plano. 
 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicada em churrasqueiras, lareiras, frigoríficos, saunas ou base com 
qualquer substância que possa impedir uma boa aderência. Resíduos de pó, óleo ou 
restos de tintas podem prejudicar a aderência da COLA MULTIUSO CINZA. 
 
ANTES DE APLICAR: 
Certifique-se de que a base e o verso das placas estão secos, limpos e livres de 
resíduos. 
 
PREPARO: 
Preparar a COLA MULTIUSO CINZA em recipiente estanque e limpo. Misturar 
aproximadamente 4 litros de água potável para cada 20 Kg de COLA MULTIUSO CINZA. 
Misturar bem até apresentar consistência pastosa e firme com mistura uniforme. Deixar o 
material em repouso durante 15 minutos e remisturar antes do uso. Este tempo é 
indispensável para as reações químicas necessárias ao bom desempenho do produto. O 
material preparado deverá ser usado em 2 horas e 30 minutos. 
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APLICAÇÃO: 
A temperatura no ambiente de trabalho deve estar entre 5 e 40 graus Celsius. Os 
revestimentos devem estar secos e com o verso limpo garantindo a boa aderência da 
argamassa colante. Aplicar uma camada de 5 a 8 mm de espessura de COLA 
MULTIUSO CINZA sobre a base, com o lado sem dentes das desempenadeiras de aço. 
A seguir, passar o lado dentado da desempenadeira, em ângulo de 60º, em relação à 
base, sobre a COLA MULTIUSO CINZA recém aplicada, formando sulcos e cordões 
paralelos. Repetir este procedimento no verso dos revestimentos. É indispensável à 
aplicação de dupla camada para este tipo de revestimento, pois compensa o 
empeno do revestimento não permitindo a existência de espaço vazio entre o 
revestimento e a base. A argamassa retirada com os dentes da desempenadeira 
deverá ser remisturada ao restante do material preparado, sem adicionar mais água. 
Aplique os revestimentos sobre os cordões de COLA MULTIUSO CINZA, fazendo-os 
deslizarem um pouco sobre a argamassa colante, até a posição final. Pressione com os 
dedos realizando movimentos vibratórios e bata levemente com martelo de borracha, 
sem machucar a superfície dos revestimentos, de forma a amassar os cordões e obter o 
contato de todo o verso do revestimento com a COLA MULTIUSO CINZA. Aplique COLA 
MULTIUSO CINZA também no verso dos revestimentos com reentrâncias e saliências 
maiores que 1mm, de modo a preencher os espaços em baixo relevo e deixar uma 
camada de 2mm de espessura além do nível das saliências, no momento do seu 
assentamento. Deixar secar por 72 horas e depois rejuntar. Em caso de piscinas, 
esperar 4 dias após o rejuntamento para enchê-la. As juntas de assentamento devem 
ser observadas de acordo com as especificações do fabricante do revestimento. As 
juntas de movimentação devem ser observadas de acordo com as normas NBR 8214 e 
NBR 9817.  
 
LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO: 

• Após 72 horas, pessoal da obra com cuidado.  
• Após 14 dias, para trânsito normal. 

 
RENDIMENTO: 
De 3 a 5 Kg/m², para revestimentos menores que 20 x20 (400cm²). E de 7 a 8 Kg/m², 
para revestimentos maiores ou iguais a 20 x20 (400cm²), dependendo das condições da 
base.  
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
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VALIDADE: 
8 meses após a data de fabricação impressa na embalagem. 
 
IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA - VETEX COLA PASTILHA 
 
Argamassa especial para assentar e rejuntar simultaneamente pastilhas de porcelana e 
vidro em paredes, pisos, fachadas e piscinas. As pastilhas devem ter dimensões 
mínimas de 2 cm x 2 cm e máxima de 5 cm x 5 cm. Áreas de grande movimentação de 
pedestres, como edifícios comerciais, estações e praças públicas. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Branca ou de acordo com a cor da pastilha (sob encomenda), em embalagens de 20 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento, agregado mineral e aditivos químicos não tóxicos.  
 
BASE INDICADA:  
A argamassa COLA PASTILHA deve ser aplicada sobre emboço ou argamassa de 
contrapiso sarrafeados ou desempenados. 
As bases de concreto deverão ter no mínimo 28 dias, emboço e contrapiso, no mínimo, 
14 dias. 
Blocos vazados de concreto, blocos silicocalcários ou de concreto celular, desde que 
utilizadas para revestimento de áreas internas, conforme norma técnica NBR 13.754. 
A temperatura superficial da base deverá estar entre 5 e 27 graus Celsius. 
A superfície da base deve estar firme, seca, limpa e no mesmo plano. 
Saunas úmidas e pisos aquecidos até 70 graus celsius. 
Impermeabilize bases que tenham problemas de umidade. 
 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicada em churrasqueiras, lareiras, frigoríficos, estufas ou base com 
qualquer substância que possa impedir uma boa aderência. Resíduos de pó, óleo ou 
restos de tintas podem prejudicar a aderência da COLA PASTILHA.  
 
ANTES DE APLICAR: 
Certifique-se de que a base e o verso das placas estão secos, limpos e livres de 
resíduos. Para proteger os revestimentos de dilatações, utilize juntas de assentamento, 
movimentação e juntas estruturais determinadas pelo projetista responsável ou pelo 
fornecedor das placas.  
 
PREPARO: 
Preparar a COLA PASTILHA em recipiente estanque e limpo. Misturar aproximadamente 
4 litros de água potável para cada 20 Kg de COLA PASTILHA. Misturar bem até 
apresentar consistência pastosa e firme com mistura uniforme. Deixar o material em 
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repouso durante 15 minutos e remisturar antes do uso. Este tempo é indispensável para 
as reações químicas necessárias ao bom desempenho do produto. O material preparado 
deverá ser usado em 2 horas e 30 minutos. 
 
APLICAÇÃO: 
A temperatura no ambiente de trabalho deve estar entre 5 e 40 graus Celsius. Estender 
a argamassa COLA PASTILHA sobre a base, com o lado liso da desempenadeira e em 
seguida passar o lado dentado em ângulo de 60° para formar os cordões de 
assentamento. Para pastilhas unidas por papel aplicar com desempenadeira de borracha 
no verso da pastilha. Devolver a argamassa aderida na desempenadeira ao recipiente de 
mistura sem adicionar mais água. Pressione com os dedos realizando movimentos 
vibratórios e bata levemente com martelo de borracha, sem machucar a superfície das 
pastilhas, de forma a amassar os cordões e obter o contato de todo o verso do 
revestimento com a COLA PASTILHA. Rejuntar imediatamente após o assentamento 
com a própria argamassa. Quando argamassa estiver firme utilizar uma esponja 
umedecida em água para limpar a superfície com cuidado. Remover o máximo possível 
do excesso do rejuntamento para evitar aderência do produto nas pastilhas. Repetir a 
operação até que as juntas fiquem lisas e no mesmo nível das bordas da pastilha. Em 
piscinas, encher somente após 7 dias do término do assentamento e rejuntamento.  
 
LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO: 

• Após 72 horas, pessoal da obra com cuidado.  
• Após 14 dias, para trânsito normal. 

 
RENDIMENTO: 
Aplicação para assentar e rejuntar: aproximadamente 6 Kg/m2. 
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
8 meses após a data de fabricação impressa na embalagem. 
 
IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. Em piscinas, proteja a área 
de trabalho com uma lona para impedir a incidência direta do sol ou entrada de água de 
chuva por, no mínimo, 96 horas. 
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Todas as argamassas compostas com cimento estão sujeitas à liberação de cal e sais 
solúveis. Isso ocorre quando a umidade no interior das paredes e pisos aflora à 
superfície trazendo sais solúveis de coloração esbranquiçada. Nas argamassas com 
cores fortes, esse fenômeno poderá ficar visível. 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA - COLATEX 
 
Trata-se de um adesivo sintético líquido, compatível com cal e cimento. Este produto foi 
formulado para servir de agente de aderência entre Argamassas Minerais e os mais 
diversos substratos, acrescentando características de elasticidade e grande resistência 
ao desgaste mecânico. COLATEX poderá ser adicionado a todas as argamassas 
internas do mercado, dando as mesmas características inigualáveis em aderência e 
resistência. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
COLATEX é um líquido de cor leitosa. 
COLATEX é fornecido em tambores de 200 L ou em bombonas de 20 L.   
Densidade: 1,03. 
 
INDICAÇÕES: 
Em argamassas minerais, como aditivo para aumentar as propriedades de: aderência, 
elasticidade, resistência mecânica, plasticidade e compacidade.  
Para elevar o poder de aderência das argamassas no assentamento de: pastilhas, 
azulejos, alvenarias, litofinas, pedras naturais para pisos e revestimentos, mármores, 
pisos e cerâmicas, lajotões, ladrilhos hidráulicos, tijolinhos aparentes, entre outros. 
Reparos sem retrações em: alvenaria, concreto deteriorado e reboco (argamassa 
mineral). 
Retificação em concreto aparente: regularização e nivelamento em vigas e colunas 
embarrigadas, enchimentos de ninhos e arestas e plásticas em concreto.  
Chapisco em: concreto liso e alvenaria.  
Cal de pintura para conferir boa aderência ao produto. 
Outras indicações: pisos industriais, pisos monolíticos, ponte de aderência de concreto 
novo com concreto velho e conserto de trincas em concreto e alvenarias (não trincas 
térmicas). 
 
ANTES DA APLICAÇÃO: 
A superfície deverá ser limpa convenientemente, de modo que sejam removidas todas 
as impurezas, tais como: poeiras, incrustações, natas superficiais, óleos, graxas, etc. 
 
PREPARO: 

• PROPORÇÃO DE MISTURA COLATEX / ÁGUA 
 

Argamassas minerais para 
assentamento de: 

COLATEX ÁGUA 

Pastilhas 1 2 
Azulejos 1 3 
Mármores 1 2 
Pisos Cerâmicos 1 3 
Pedras Naturais 1 3 
Alvenaria 1 9 
Tijolinhos Aparentes 1 6 
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Lajotões Coloniais 1 5 
Ladrilhos Hidráulicos 1 5 
Litofinas 1 5 

 
Argamassas minerais para 

concreto 
sem retração em: 

COLATEX ÁGUA 

Alvenaria 1 9 
Reboco (revestimento) Consultar Depto. 

Técnico 
 

Argamassas minerais para 
reparos em 

concreto não aparente: 

COLATEX ÁGUA 

Concreto Deteriorado 1 2 
Enchimento de Ninhos e Arestas 1 2 
Regularização e nivelamento de 
vigas 
e colunas embarrigadas 

1 3 

Trincas em concreto (exceto 
trincas 
térmicas) 

1 1 

 
Argamassas minerais para 

reparos em 
concreto aparente: 

COLATEX ÁGUA 

Consultar Depto. 
Técnico 

 
Ponte de ligação concreto novo 

com 
concreto velho: 

COLATEX ÁGUA 

Consultar Depto. 
Técnico 

 
Chapisco: COLATEX ÁGUA 

Concreto liso 1 3 
Alvenaria 1 6 

 
APLICAÇÃO: 
COLATEX é adicionado aos diversos tipos de argamassas com finalidade de conferir 
melhores propriedades de aderência, elasticidade e resistência mecânica, de maneira 
que a água necessária para a preparação da argamassa seja substituída em parte pelo 
COLATEX. 
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado.  
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RENDIMENTO: 
É variável, dependendo do uso destinado, do tipo de argamassa mineral na qual será 
incorporado, e da espessura da camada aplicada. 
 
VALIDADE: 
180 dias, a contar da data de fabricação. 
 
IMPORTANTES: 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA - DESMOLVEX A 
 
Produto com finalidade de lubrificar a superfície dos moldes ou das formas metálicas que 
contém o concreto, de modo que quando desmoldadas, deixem uma superfície de 
concreto lisa e bem acabada.  
 
CARACTERÍSTICAS: 
DESMOLVEX A é um líquido estável, de cor castanha escura e odor próprio. 
DESMOLVEX A é fornecido em tambores de 200 L ou em bombonas de 20 L.   
 
VANTAGENS: 
Proporciona acabamento liso e uniforme das superfícies de concreto; 
Garante uma separação perfeita do molde; 
Protege os moldes de deterioração estando eles em uso ou não; 
Não mancha a superfície do concreto; 
Não produz efeitos prejudiciais ao concreto; 
Pode ser usado em moldes de qualquer tipo; 
Não produz afecções cutâneas no seu usuário. 
 
PREPARO: 
Este item requer maior cuidado, principalmente no início da preparação.  
Coloca-se a proporção de DESMOLVEX “A”, correspondente a quantidade de emulsão a 
que se quer preparar em um recipiente limpo, isento de graxas, óleos ou solventes. 
Adiciona-se lentamente a 5% de água, e mistura-se bem acrescentando-se a seguir o 
resto da água lentamente, e em quantidades pequenas, agitando sempre para que não 
haja quebra de emulsão. 
Pode ser usado puro ou emulsionado com água.  
PURO – É aplicado com pincel ou estopa, devendo-se obter uma camada uniforme. 
Proporciona excepcional proteção anti-corrosiva em formas metálicas.  
EMULSIONADO – Em solução 4 x 1 (quatro partes de água para uma de óleo). É 
aplicado por esponja, estopas e rolos. Deve-se aplicá-lo de maneira uniforme, pouco 
antes de colocar o concreto na forma. 
 
APLICAÇÃO: 
Não usar quantidade insuficiente de produto em emulsão, pois resulta em agarramento 
de concreto na forma; 
Não usar quantidade excessiva, pois resulta em deposito nas formas; 
 Fazer uma aplicação uniforme. 
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ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado.  
 
VALIDADE: 
180 dias, a contar da data de fabricação. 
 
IMPORTANTES: 
Acrescentar sempre água ao óleo. E nunca óleo à água. 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA- DESMOLVEX SL 
 
DESMOLVEX SL tem a finalidade de lubrificar a superfície das formas permitindo 
facilmente a desmoldagem do concreto, em qualquer tipo de forma, garantindo uma 
superfície lisa e bem acabada. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
DESMOLVEX SL é um líquido estável de cor castanha escura e odor próprio. 
DESMOLVEX SL é fornecido em tambores de 200 L ou em bombonas de 20 L.   
 
VANTAGENS: 
DESMOLVEX “SL” facilita a limpeza e garante maior reaproveitamento dos moldes. 
Proporciona acabamento liso e uniforme das superfícies do concreto.  
Garante separação fácil do molde. 
Não mancha a superfície do concreto.  
Não produz efeitos prejudiciais ao concreto. 
Não produz afecções cutâneas ao seu usuário. 
DESMOLVEX “SL” representa economia. 
 
PREPARO: 
DESMOLVEX SL pode ser usado puro, ou emulsionado em água na proporção de: 1 
parte de DESMOLVEX SL para 1 a 5 partes de água de acordo com a necessidade das 
formas. 
Bater bem para obter um líquido branco e homogêneo. 
Colocar sempre óleo a água e nunca água ao óleo.  
Aguardar no mínimo 1 hora para utilização das formas, para melhor fixação do produto 
 
APLICAÇÃO: 
Depois de preparada a emulsão, aplicar nas formas antes de cada utilização, por meio 
de brocha, trincha ou vassourão. 
Sobre sua aplicação é recomendável: não utilizar quantidade insuficiente do produto em 
emulsão, pois resulta em agarramento do concreto na forma. Não usar quantidade 
excessiva, pois resulta em depósito nas formas. Bater levemente a emulsão, quando 
guardada de um dia para outro. 
 
RENDIMENTO: 
O rendimento pode variar em função da absorção e do modo de aplicação. 
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado.  
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VALIDADE: 
180 dias, a contar da data de fabricação. 
 
IMPORTANTES: 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA  - DESMOLVEX SUPER 
 
DESMOLVEX SUPER permite fácil desmoldagem do concreto, em qualquer tipo de 
forma. Garantindo ótima aparência, possibilitando a aplicação imediata de qualquer 
acabamento. Um produto de fácil evaporação, que promove a produção de derivados 
complexos, efetuando perfeita desmoldagem, garantindo excelente superfície no 
concreto aparente. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
DESMOLVEX SUPER é um líquido estável de cor e odor próprios. 
DESMOLVEX SUPER é fornecido em tambores de 200 L ou em bombonas de 20 L.   
 
VANTAGENS: 
Age protegendo as superfícies das formas metálicas, evitando a corrosão; 
Age também em moldes aquecidos e moldes para concreto protendido, proporcionando 
os mesmos resultados;  
Representa economia pela conservação de qualquer tipo de forma; 
É mais prático, rápido e fácil de aplicar. 
 
PREPARO: 
DESMOLVEX SUPER é utilizado puro. 
 
APLICAÇÃO: 
DESMOLVEX SUPER, pode ser aplicado com trincha, brocha, rolo, pulverizador de 
baixa pressão, ou outros meios que permitam obter camadas uniformes e de pouca 
espessura. Em qualquer tipo de forma: metálicas, de concreto, borrachas, plástica, 
compensados, madeiras e outras.  
 
RENDIMENTO: 
O rendimento pode variar em função da absorção e do modo de aplicação. O produto é 
vendido pronto para uso, não devendo ser misturado ou diluído com qualquer outra 
substância. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
27 

 

Tabela de consumo: 
 

TIPOS DE 
FORMA 

M2 POR LITRO DE 
DESMOLVEX 

Metálicas 80/100 
Compensado 
Plastificado 

70/90 

Borracha 60/80 
Compensado 

Pintado 
60/80 

Compensado 
Comum 

50/60 

Madeira de Pinho 40/50 
Concreto  40/50 

 
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado.  
 
VALIDADE: 
180 dias, a contar da data de fabricação. 
 
IMPORTANTES: 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA - VETEX EXTERIOR ACII  
 
Argamassa para colagem de produtos cerâmicos, ladrilhos, azulejos, litofinas em 
paredes, e pisos internos, externos e banheiros. No assentamento em piscinas, 
recomendamos a utilização de VETEXGOLD PISCINA. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza ou Branca, em embalagens de 20 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento, agregado mineral, areia quartzosa e aditivos químicos não tóxicos. 
 
BASE INDICADA:  
A argamassa VETEX EXTERIOR deve ser aplicada sobre emboço ou argamassa de 
contrapiso sarrafeados ou desempenados. 
As bases de concreto deverão ter no mínimo 30 dias, emboço e contrapiso, no mínimo, 
14 dias. 
A temperatura superficial da base deverá estar entre 5 e 27 graus Celsius. 
Umedecer bases secas, evitando assim, a absorção de água da argamassa. 
A superfície da base deve estar firme, seca, limpa e no mesmo plano. 
 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicada em churrasqueiras, lareiras, frigoríficos, saunas ou base com 
qualquer substância que possa impedir uma boa aderência. 
 
ANTES DE APLICAR: 
Certifique-se de que a base e o verso das placas estão secos, limpos e livres de 
resíduos. 
 
PREPARO: 
Preparar a VETEX EXTERIOR em recipiente estanque e limpo. Misturar 
aproximadamente 4 litros de água potável para cada 20 Kg de VETEX EXTERIOR. 
Misturar bem até apresentar consistência pastosa e firme com mistura uniforme. Deixar o 
material em repouso durante 15 minutos e remisturar antes do uso. Este tempo é 
indispensável para as reações químicas necessárias ao bom desempenho do produto. O 
material preparado deverá ser usado em 2 horas e 30 minutos. 
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APLICAÇÃO: 
A temperatura no ambiente de trabalho deve estar entre 5 e 40 graus Celsius. A 
temperatura da base deve estar entre 5 e 27 graus Celsius. As peças cerâmicas devem 
estar secas e com o verso limpo garantindo a boa aderência da argamassa colante. 
Aplicar uma camada de 3 à 4 mm de espessura de VETEX EXTERIOR sobre a base, 
com o lado sem dentes da desempenadeiras de aço. A seguir, passar o lado dentado da 
desempenadeira, em ângulo de 60º, em relação à base, sobre a VETEX EXTERIOR 
recém aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. Repetir este procedimento no 
verso de revestimentos que sejam iguais ou maiores que 20 x 20 (400 cm2). É 
indispensável à aplicação de dupla camada para este tipo de revestimento, pois 
compensa o empeno do revestimento não permitindo a existência de espaço vazio entre 
o revestimento e a base. A argamassa retirada com os dentes da desempenadeira 
deverá ser remisturada ao restante do material preparado, sem adicionar mais água. 
Aplique as peças cerâmicas sobre os cordões de VETEX EXTERIOR, fazendo-as 
deslizarem um pouco sobre a argamassa colante, até a posição final. Pressione com os 
dedos realizando movimentos vibratórios e bata levemente com martelo de borracha, 
sem machucar a superfície das peças, de forma a amassar os cordões e obter o contato 
de todo o verso da cerâmica com a VETEX EXTERIOR. Aplique VETEX EXTERIOR 
também no verso das cerâmicas com reentrâncias e saliências maiores que 1mm, de 
modo a preencher os espaços em baixo relevo e deixar uma camada de 2mm de 
espessura além do nível das saliências, no momento do seu assentamento. As juntas de 
assentamento devem ser observadas de acordo com as especificações do fabricante da 
cerâmica. As juntas de movimentação devem ser observadas de acordo com as normas 
NBR 8214 e NBR 9817. Deixar secar por 72 horas e depois rejuntar. 
 
LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO: 

• Após 72 horas, pessoal da obra com cuidado.  
• Após 14 dias, para trânsito normal. 

 
RENDIMENTO: 
De 3 a 5 Kg / m², para revestimentos menores que 20 x 20 (400 cm²). E de 7 a 8 Kg / m², 
para revestimentos maiores ou iguais a 20 x 20 (400 cm²), dependendo das condições 
da base. 
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
8 meses após a data de fabricação impressa na embalagem. 
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IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA - VETEX REJUNTE EXTRA GOLD 
 
O REJUNTE EXTRA GOLD é uma argamassa especial extrafina, resistente, com ação 
impermeabilizante e antifungos. É indicado para rejuntar todos os tipos de revestimentos 
com juntas de 1 a 5 mm de espessura. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cores: Branco, Bege, Caramelo, Camurça, Cinza Ártico, Cinza Outono, Cinza Platina, 
Marrom, Marfim e Preto Grafite. Fornecido em embalagens de 1 Kg.  
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento, agregado mineral, pigmentos e aditivos químicos não tóxicos. 
 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicado em base com qualquer substância que possa impedir uma boa 
aderência, resíduos de poeira, verniz, entre outros. 
 
ANTES DE APLICAR: 
Remover o excesso de argamassa das juntas e limpar qualquer poeira ou resíduo que 
possa impedir boa aderência do produto.  

Umedecer moderadamente as juntas onde será aplicado o produto para uma melhor 
aderência.  

Proteger peças metálicas.  

PREPARO: 
Misturar a quantidade da embalagem em água limpa e potável na proporção indicada, 
30% de água, em um recipiente limpo e estanque protegido do sol, da chuva e do vento, 
amassando até obter uma mistura homogênea, de consistência pastosa e firme, sem 
grumos secos.  

A mistura deverá ficar em repouso por 10 minutos para que os aditivos químicos reajam 
sobre o produto.  Misturar novamente antes de iniciar a aplicação. O tempo de utilização 
do REJUNTE EXTRA GOLD depois de preparado é de 2 horas e 30 minutos. A 
argamassa não utilizada nesse período deverá ser descartada.  

OBS.: Fazer a mistura de todo o conteúdo de um ou mais sacos. Nunca misturar apenas 
parte do conteúdo do saco.  
 
APLICAÇÃO: 
O rejuntamento deverá ser feito somente 72 horas após o assentamento das peças. 
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Selecionar as ferramentas adequadas e necessárias para a aplicação do rejuntamento 
EXTRA GOLD VETEX.   

Após a mistura, aplicar o produto com uma desempenadeira de borracha, evitando o 
atrito com a superfície das peças. Aguardar por aproximadamente 30 minutos para 
remover o excesso do produto com uma esponja macia e úmida. Dar acabamento final. 
Passar levemente a esponja umedecida sobre as juntas ainda úmidas. O uso de frisador 
é opcional. A retirada dos resíduos deverá ser feita antes de sua secagem 

OBS.: No caso de aplicação ser em área externa, terraço ou locais que recebem forte 
incidência de vento, sol ou chuva, proteger com uma lona. 
Manutenção: A limpeza do revestimento cerâmico e do rejuntamento deve ser iniciada 
somente 14 dias após a aplicação do rejuntamento. A limpeza deve ser feita com pano 
úmido, embebido em água misturada com sabão de coco líquido, do tipo neutro, na 
proporção indicada. O pano deve ser macio e limpo. Outros produtos de limpeza podem 
remover o rejuntamento e a sua cor. 
• Recomendações: Recomendamos consultar os fabricantes dos revestimentos a serem 
rejuntados, sobre o tipo de produto a ser aplicado em sua superfície para que não fiquem 
impregnadas com o rejunte e seja fácil a sua limpeza. 
 
LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO: 

• Após 72 horas, pessoal da obra com cuidado.  

• Após 14 dias, para trânsito normal. 

 
RENDIMENTO: 
 

 
CONSUMO (g/M²) 

   Porcelanato (CM) Junta 1 MM Junta 2MM Junta 3MM Junta 4MM Junta 5MM 

40X40X0,6 52,5 105 158 210 263 

45X45X0,8 62,3 125 187 249 311 

50X50X0,8 56 112 168 224 280 

60X60X0,8 46,7 93,4 140 187 234 

60X30X1 87,5 175 263 350 438 

80X80X1 43,8 87,5 132 175 219 

100X100X1 35 70 105 140 175 

120X60X1 43,8 87,5 132 175 219 
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ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
18 meses após a data de fabricação impressa na embalagem. 
 
IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. Em piscinas, proteja a área 
de trabalho com uma lona para impedir a incidência direta do sol ou entrada de água de 
chuva por, no mínimo, 96 horas. 
Todas as argamassas compostas com cimento estão sujeitas à liberação de cal e sais 
solúveis. Isso ocorre quando a umidade no interior das paredes e pisos aflora à 
superfície trazendo sais solúveis de coloração esbranquiçada. Nas argamassas com 
cores fortes, esse fenômeno poderá ficar visível. 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
34 

 

FICHA TÉCNICA – VETEX REJUNTE FLEX GOLD  
 
O REJUNTE FLEX GOLD é uma argamassa especial ação impermeabilizante e anti-

fungos. É indicado para rejuntar todos os tipos de revestimentos com juntas de 2 a 10 

mm de espessura. 

 

CARACTERÍSTICAS: 
Cores: Branca, marfim, palha, bege, bege escuro, areia, ocre, salmão, cerâmica, 

camurça, caramelo, chocolate, marrom, gelo, cinza platina, cinza outono, cinza ártico, 

preto grafite, verde folha, verde água, azul celeste e azul. Fornecido em embalagens de 

1 Kg e 20 Kg. 

 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento, agregado mineral, pigmentos e aditivos químicos não tóxicos 

 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicado em churrasqueiras, lareiras, frigoríficos ou base com qualquer 

substância que possa impedir uma boa aderência. 

 
ANTES DE APLICAR: 
Remover o excesso de argamassa das juntas e limpar qualquer poeira ou resíduo que 

possa impedir boa aderência do produto. 

Umedecer as juntas com até 3 mm de forma que não empoce água no local da 

aplicação. 

 
PREPARO: 
Preparar o rejunte em recipiente limpo e estanque. Adicionar aproximadamente 30% de 

água potável para cada saco de 1 kg ou 20 Kg de REJUNTE FLEX GOLD VETEX. O 

amassamento deverá ser bem feito de forma que o produto fique com consistência 

pastosa e homogênea. Esse amassamento será um pouco difícil, pois o produto é 
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composto com um aditivo que proporciona grande impermeabilidade ao REJUNTE FLEX 

GOLD. Usar no prazo máximo de 2 horas e 30 minutos após seu preparo.  

OBS.: Fazer a mistura de todo o conteúdo de um ou mais sacos. Nunca misturar apenas 

parte do conteúdo do saco.  
 
APLICAÇÃO: 
O rejuntamento deverá ser feito somente 72 horas após o assentamento das peças. 

Selecionar as ferramentas adequadas e necessárias para a aplicação do REJUNTE 

FLEX GOLD. Após a mistura, aplicar o produto com uma desempenadeira de borracha, 

evitando o atrito com a superfície das peças. Aguardar por aproximadamente 30 minutos 

para remover o excesso do produto com uma esponja macia e úmida. Dar acabamento 

final. Passar levemente a esponja umedecida sobre as juntas ainda úmidas. O uso de 

frisador é opcional. A retirada dos resíduos deverá ser feita antes de sua secagem. 

Proteger peças metálicas. O rejuntamento poderá apresentar nuances de cor devido ao 

método se sua aplicação.  

OBS.: No caso de aplicação ser em área externa, terraço ou locais que recebem forte 

incidência de vento, sol ou chuva, proteger com uma lona. 

Manutenção: A limpeza do revestimento e do rejuntamento deve ser iniciada somente 14 

dias após a aplicação do rejuntamento. A limpeza deve ser feita com pano úmido, 

embebido em água misturada com sabão de coco líquido, do tipo neutro. O pano deve 

ser macio e limpo. Outros produtos de limpeza podem remover o rejuntamento e a sua 

cor.  

• Recomendações: Recomendamos consultar os fabricantes dos revestimentos a serem 

rejuntados, sobre o tipo de produto a ser aplicado em sua superfície para que não fiquem 

impregnadas com o rejunte e seja fácil a sua limpeza. 

 
LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO: 

• Após 7 dias, pessoal da obra com cuidado.  

• Após 14 dias, para trânsito normal. 
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RENDIMENTO: 

Tabela de consumo em g/m²             
Tabela da Cerâmica Tamanho da  Junta            

 
2 4 5 7 8 10 

115x115x10mm 569 1158 1455 2035 2327 2906 
150x150x8mm 391 798 996 1398 1596 1993 
200x200x8mm 290 600 750 1045 1195 1495 

200x200x10mm 355 750 937 1307 1495 1870 
200x300x10mm 314 621 779 1090 1248 1559 
200x300x8mm 251 498 621 873 996 1248 
330x330x8mm 179 364 452 637 724 909 

330x330x10mm 226 452 565 791 909 1135 
450x450x8mm # # 330 467 533 666 

450x450x10mm # # 414 582 666 828 
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 

sacos / fardos de altura. 

 
VALIDADE: 
18 meses após a data de fabricação impressa na embalagem para embalagens de 1 Kg 

e 12 meses para embalagens de 20 Kg. 

 
IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 

início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. Em piscinas, proteja a área 

de trabalho com uma lona para impedir a incidência direta do sol ou entrada de água de 

chuva por, no mínimo, 96 horas. 

Todas as argamassas compostas com cimento estão sujeitas à liberação de cal e sais 

solúveis. Isso ocorre quando a umidade no interior das paredes e pisos aflora à 

superfície trazendo sais solúveis de coloração esbranquiçada. Nas argamassas com 

cores fortes, esse fenômeno poderá ficar visível. 

É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA – GESSO  
 
É indicado para revestimento de superfícies internas, pequenos reparos, assentamento 
de molduras de gesso e produção de peças artesanais. 
Pode ser utilizado sobre: alvenaria, emboço curado, paredes e tetos. 
 
COMPOSIÇÃO: 
CaSO4 + 1/2 H2O – Sulfato de cálcio semi-hidratado. 
 
PREPARO: 
Utilize um recipiente limpo, preferencialmente plástico, protegido do sol, da chuva e do 
vento. 
Coloque água limpa dentro do recipiente. Para 1 Kg de gesso, adicionar 850 ml de água 
potável. 
Polvilhe o gesso de forma lenta e uniforme sobre toda a superfície da água. 
Misture até obter uma consistência pastosa e homogênea. 
 
APLICAÇÃO: 
A superfície deve estar firme, curada, seca e isenta de poeira, partículas soltas, manchas 
de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos, gordura, graxa, mofo ou sabão. É 
recomendado para aplicações de até 5 mm. 
 
TEMPO DE SECAGEM: 
Aproximadamente 15 minutos, podendo variar conforme a temperatura ambiente. 
 
CONSUMO: 
1 Kg/m2, com 1 mm de espessura. 
O consumo varia de acordo com as diversas aplicações do gesso. 
 
VALIDADE: 
24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem. 
 
ARMAZENAMENTO: 
Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 
sacos/fardos de altura e com distância mínima de 30 cm da parede na embalagem 
original fechada. 
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IMPORTANTES: 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância.  
Evite contato direto com a pele durante o processo de endurecimento. 
Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância e procurar 
orientações médicas. 
Em caso de ingestão, procurar orientações médicas. 
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FICHA TÉCNICA - VETEX GOL ACI  
 
Argamassa para colagem de produtos cerâmicos, ladrilhos, azulejos, litofinas em 
paredes, e pisos internos..  
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza, em embalagens de 20 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento, agregado mineral, areia quartzosa e aditivos químicos não tóxicos. 
 
BASE INDICADA:  
A argamassa VETEX GOL ACI deve ser aplicada sobre emboço ou argamassa de 
contrapiso sarrafeados ou desempenados. 
As bases de concreto deverão ter no mínimo 30 dias, emboço e contrapiso, no mínimo, 
14 dias. 
A temperatura superficial da base deverá estar entre 5 e 27 graus Celsius. 
Umedecer bases secas, evitando assim, a absorção de água da argamassa. 
A superfície da base deve estar firme, seca, limpa e no mesmo plano. 
 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicada em áreas externas, em churrasqueiras, lareiras, frigoríficos, 
saunas ou base com qualquer substância que possa impedir uma boa aderência. 
 
ANTES DE APLICAR: 
Certifique-se de que a base e o verso das placas estão secos, limpos e livres de 
resíduos. 
 
PREPARO: 
Preparar a VETEX GOL ACI em recipiente estanque e limpo. Misturar aproximadamente 
4 litros de água potável para cada 20 Kg de VETEX GOL ACI. Misturar bem até 
apresentar consistência pastosa e firme com mistura uniforme. Deixar o material em 
repouso durante 15 minutos e remisturar antes do uso. Este tempo é indispensável para 
as reações químicas necessárias ao bom desempenho do produto. O material preparado 
deverá ser usado em 2 horas e 30 minutos. 
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APLICAÇÃO: 
A temperatura no ambiente de trabalho deve estar entre 5 e 40 graus Celsius. A 
temperatura da base deve estar entre 5 e 27 graus Celsius. As peças cerâmicas devem 
estar secas e com o verso limpo garantindo a boa aderência da argamassa colante. 
Aplicar uma camada de 3 à 4 mm de espessura de VETEX GOL ACI sobre a base, com 
o lado sem dentes da desempenadeiras de aço. A seguir, passar o lado dentado da 
desempenadeira, em ângulo de 60º, em relação à base, sobre a VETEX GOL ACI recém 
aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. Repetir este procedimento no verso de 
revestimentos que sejam iguais ou maiores que 20 x 20 (400 cm2). É indispensável à 
aplicação de dupla camada para este tipo de revestimento, pois compensa o empeno do 
revestimento não permitindo a existência de espaço vazio entre o revestimento e a base. 
A argamassa retirada com os dentes da desempenadeira deverá ser remisturada ao 
restante do material preparado, sem adicionar mais água. Aplique as peças cerâmicas 
sobre os cordões de VETEX GOL ACI, fazendo-as deslizarem um pouco sobre a 
argamassa colante, até a posição final. Pressione com os dedos realizando movimentos 
vibratórios e bata levemente com martelo de borracha, sem machucar a superfície das 
peças, de forma a amassar os cordões e obter o contato de todo o verso da cerâmica 
com a VETEX GOL ACI. Aplique VETEX GOL ACI também no verso das cerâmicas com 
reentrâncias e saliências maiores que 1mm, de modo a preencher os espaços em baixo 
relevo e deixar uma camada de 2mm de espessura além do nível das saliências, no 
momento do seu assentamento. As juntas de assentamento devem ser observadas de 
acordo com as especificações do fabricante da cerâmica. As juntas de movimentação 
devem ser observadas de acordo com as normas NBR 8214 e NBR 9817. Deixar secar 
por 72 horas e depois rejuntar. 
 
LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO: 

• Após 72 horas, pessoal da obra com cuidado.  
• Após 14 dias, para trânsito normal. 

 
RENDIMENTO: 
De 3 a 5 Kg / m², para revestimentos menores que 20 x 20 (400 cm²). E de 7 a 8 Kg / m², 
para revestimentos maiores ou iguais a 20 x 20 (400 cm²), dependendo das condições 
da base. 
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
8 meses após a data de fabricação impressa na embalagem. 
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IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA - VETEX GOLD BLOCO DE VIDRO 
 
Argamassa colante tipo ACIII adequada para assentar e rejuntar blocos de vidro em 
qualquer formato, em áreas internas e externas. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Branca, em embalagens de 20 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento, agregado mineral e aditivos químicos não tóxicos. 
 
BASE INDICADA:  
Plano horizontal – para iniciar o assentamento é necessário verificar a horizontalidade da 
base e o prumo das referências verticais onde os blocos deverão ser assentados. 
Bases de cimento, cerâmicas ou pedra – os blocos deverão estar ancorados por barras 
de aço em suas juntas de assentamento horizontal e vertical. Recomenda-se que as 
barras de aço tenham 5 mm de diâmetro. 
 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicado em áreas externas, em churrasqueiras, lareiras, frigoríficos ou 
base com qualquer substância que possa impedir uma boa aderência. 
 
ANTES DE APLICAR: 
Verifique a base está no mesmo plano. 
Como os blocos de vidro não podem ser cortados, é necessário que antes da aplicação 
de VETEXGOLD BLOCO DE VIDRO se faça uma medição do vão a que se deseja 
preencher, desta forma evita-se possíveis transtornos ao final do assentamento. 
É recomendável utilizar juntas de sustentação em assentamentos de painéis com altura 
superior a 6 metros. Para painéis de grande dimensão é recomendável a utilização de 
perfis metálicos em forma de “U” que serão parafusados à estrutura adjacente. 
 
PREPARO: 
Preparar a VETEX GOLD PISCINA em recipiente estanque e limpo. Misturar aproximadamente 4 
litros de água potável para cada 20 Kg de VETEX GOLD PISCINA. Misturar bem até apresentar 
consistência pastosa e firme com mistura uniforme. Deixar o material em repouso durante 15 
minutos e remisturar antes do uso. Este tempo é indispensável para as reações químicas 
necessárias ao bom desempenho do produto. O material preparado deverá ser usado em 2 
horas e 30 minutos, em temperatura ambiente de até 20°C, acima desta temperatura o prazo 
será reduzido.  
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APLICAÇÃO: 
Com o auxílio de uma colher de pedreiro passar a argamassa sobre o bloco de vidro a 
ser assentado. As juntas devem ser uniformes, tanto vertical quanto horizontalmente. 
Para isso recomenda-se utilizar espaçadores com gabarito, de 5 mm de diâmetro. As 
linhas de assentamento são orientadas por barras de aço galvanizado com 5 mm de 
diâmetro. As barras de aço são importantes para travar o painel e devem ser utilizadas 
na colocação de cada fiada do mesmo. As juntas devem ser totalmente preenchidas com 
VETEXGOLD BLOCO DE VIDRO de forma a não deixar nenhum espaço vazio e que 
todas as suas faces estejam envolvidas. Dentro do período de 1 hora (tempo de 
endurecimento da argamassa) deve-se dar o acabamento das juntas removendo o 
excesso do produto com frisador e alisando com esponja limpa, macia e umedecida. 
Junta mínima: 10 mm. 
Junta máxima: 50mm 
 
LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO: 

• Prazo mínimo de cura será de 7 dias. 
 
RENDIMENTO: 
24 Kg/m², em juntas de 10 mm. 
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
180 dias após a data de fabricação impressa na embalagem. 
 
IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA - VETEX GOLD FACHADA 
 
Argamassa tipo ACIII com alto grau de resistência mecânica, para colagem de qualquer 
revestimento em fachadas. O assentamento do revestimento deverá ser de no máximo 3 
m de altura do piso. A partir desta altura, a placa deverá ser fixada com suporte a serem 
definidos  em projeto específico de execução da fachada. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza e branca, em embalagens de 20 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento, agregado mineral, areia quartzosa e aditivos químicos não tóxicos. 
 
BASE INDICADA:  
A argamassa VETEX GOLD FACHADA deve ser aplicada sobre emboço ou argamassa 
de contrapiso sarrafeados ou desempenados. 
As bases de concreto deverão ter no mínimo 28 dias, emboço e contrapiso, no mínimo, 
14 dias. 
A temperatura superficial da base deverá estar entre 5 e 27 graus Celsius. 
Umedecer bases secas, evitando assim, a absorção de água da argamassa. 
A superfície da base deve estar firme, seca, limpa e no mesmo plano. 
 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicada em churrasqueiras, lareiras, frigoríficos ou base com qualquer 
substância que possa impedir uma boa aderência. Resíduos de pó, óleo ou restos de 
tintas podem prejudicar a aderência da VETEX GOLD FACHADA. 
 
ANTES DE APLICAR: 
Certifique-se de que a base e o verso das placas estão secos, limpos e livres de 
resíduos. 
 
PREPARO: 
Preparar a VETEX GOLD FACHADA em recipiente estanque e limpo. Misturar 
aproximadamente 4 litros de água potável para cada 20 Kg de VETEX GOLD PISCINA. 
Misturar bem até apresentar consistência pastosa e firme com mistura uniforme. Deixar o 
material em repouso durante 15 minutos e remisturar antes do uso. Este tempo é 
indispensável para as reações químicas necessárias ao bom desempenho do produto. O 
material preparado deverá ser usado em 2 horas. 
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APLICAÇÃO: 
A temperatura no ambiente de trabalho deve estar entre 5 e 40 graus Celsius. Os 
revestimentos devem estar secos e com o verso limpo garantindo a boa aderência da 
argamassa colante. Aplicar uma camada de 3 à 6 mm de espessura de VETEX GOLD 
FACHADA sobre a base, com o lado sem dentes da desempenadeiras de aço. A seguir, 
passar o lado dentado da desempenadeira, em ângulo de 60º, em relação à base, sobre 
a VETEX GOLD FACHADA recém aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. 
Repetir este procedimento no verso dos revestimentos. É indispensável à aplicação de 
dupla camada para este tipo de revestimento, pois compensa o empeno do 
revestimento não permitindo a existência de espaço vazio entre o revestimento e a 
base. A argamassa retirada com os dentes da desempenadeira deverá ser remisturada 
ao restante do material preparado, sem adicionar mais água. Aplique os revestimentos 
sobre os cordões de VETEX GOLD FACHADA, fazendo-os deslizarem um pouco sobre 
a argamassa colante, até a posição final. Pressione com os dedos realizando 
movimentos vibratórios e bata levemente com martelo de borracha, sem machucar a 
superfície dos revestimentos, de forma a amassar os cordões e obter o contato de todo o 
verso do revestimento com a VETEX GOLD FACHADA. Aplique VETEX GOLD 
FACHADA também no verso dos revestimentos com reentrâncias e saliências maiores 
que 1mm, de modo a preencher os espaços em baixo relevo e deixar uma camada de 
2mm de espessura além do nível das saliências, no momento do seu assentamento. 
Deixar secar por 72 horas e depois rejuntar. As juntas de assentamento devem ser 
observadas de acordo com as especificações do fabricante do revestimento. As juntas 
de movimentação devem ser observadas de acordo com as normas NBR 8214 e NBR 
9817.  
 
LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO: 

• Após 72 horas, pessoal da obra com cuidado.  
• Após 14 dias, para trânsito normal. 

 
RENDIMENTO: 
De 7 a 8 Kg/m², para revestimentos maiores ou iguais a 20 x20 (400cm²), dependendo 
das condições da base.  
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
180 dias após a data de fabricação impressa na embalagem. 
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IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA – VETEX GOLD GRANITO  
 
Argamassa colante tipo ACIII adequada para o assentamento de revestimentos tipo 
granito de até 40 cm x 40 cm, com espessura padronizada de 1 a 1,5 cm, em paredes e 
pisos internos e externos. É indicado para áreas de grande movimentação de pedestres, 
como edifícios comerciais, estações, praças públicas, lojas, shoppings, saunas úmidas e 
pisos aquecidos até 70º C. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza e branca, em embalagens de 20 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento, agregado mineral, areia quartzosa e aditivos químicos não tóxicos. 
 
BASE INDICADA:  
A argamassa VETEX GOLD GRANITO deve ser aplicada sobre emboço ou argamassa 
de contrapiso sarrafeados ou desempenados. 
As bases de concreto deverão ter no mínimo 28 dias, emboço e contrapiso, no mínimo, 
14 dias. 
A temperatura superficial da base deverá estar entre 5 e 27 graus Celsius. 
Umedecer bases secas, evitando assim, a absorção de água da argamassa. 
A superfície da base deve estar firme, seca, limpa e no mesmo plano. 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicada em churrasqueiras, lareiras, frigoríficos ou base com qualquer 
substância que possa impedir uma boa aderência. Resíduos de pó, óleo ou restos de 
tintas podem prejudicar a aderência da VETEX GOLD GRANITO. 
 
ANTES DE APLICAR: 
Certifique-se de que a base e o verso dos revestimentos estão secos, limpos e livres de 
resíduos. 
 
PREPARO: 
Preparar a VETEX GOLD GRANITO em recipiente estanque e limpo. Misturar 
aproximadamente 4 litros de água potável para cada 20 Kg de VETEX GOLD GRANITO. 
Misturar bem até apresentar consistência pastosa e firme com mistura uniforme. Deixar o 
material em repouso durante 15 minutos e remisturar antes do uso. Este tempo é 
indispensável para as reações químicas necessárias ao bom desempenho do produto. O 
material preparado deverá ser usado em 2 horas e 30 minutos, em temperatura 
ambiente de até 20°C, acima desta temperatura o prazo será reduzido. 
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APLICAÇÃO: 
A temperatura no ambiente de trabalho deve estar entre 5 e 40 graus Celsius. Os 
revestimentos devem estar secos e com o verso limpo garantindo a boa aderência da 
argamassa colante. Aplicar uma camada de 3 a 5 mm de espessura de VETEX GOLD 
PISCINA sobre a base, com o lado sem dentes da desempenadeiras de aço. A seguir, 
passar o lado dentado da desempenadeira, em ângulo de 60º, em relação à base, sobre 
a VETEX GOLD GRANITO recém aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. 
Repetir este procedimento no verso de revestimentos que sejam iguais ou maiores 
que 20 cm x 20 cm (400 cm2), pois compensa o empeno do revestimento, não 
permitindo a existência de espaço vazio entre o revestimento e a base. É 
indispensável à aplicação de dupla camada para este tipo de revestimento. A 
argamassa retirada com os dentes da desempenadeira deverá ser remisturada ao 
restante do material preparado, sem adicionar mais água. Aplique os revestimentos 
sobre os cordões de VETEX GOLD GRANITO, fazendo-os deslizarem um pouco sobre a 
argamassa colante, até a posição final. Pressione com os dedos realizando movimentos 
vibratórios e bata levemente com martelo de borracha, sem machucar a superfície dos 
revestimentos, de forma a amassar os cordões e obter o contato de todo o verso do 
revestimento com a VETEX GOLD GRANITO. Aplique VETEX GOLD GRANITO também 
no verso dos revestimentos com reentrâncias e saliências maiores que 1mm, de modo a 
preencher os espaços em baixo relevo e deixar uma camada de 2mm de espessura 
além do nível das saliências, no momento do seu assentamento. Deixar secar por 72 
horas e depois rejuntar. As juntas de movimentação devem ser observadas de acordo 
com as normas NBR 8214 e NBR 9817.  
 
LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO: 

• Após 72 horas, pessoal da obra com cuidado.  
• Após 14 dias, para trânsito normal. 

 
RENDIMENTO: 
De 3 a 5 Kg/m², para revestimentos menores que 20 x20 (400cm²). E de 7 a 8 Kg/m², 
para revestimentos maiores ou iguais a 20 x20 (400cm²), dependendo das condições da 
base.  
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
180 dias após a data de fabricação impressa na embalagem. 
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IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA - VETEX GOLD PISCINA  
 
Argamassa colante tipo ACIII adequada para o assentamento de cerâmicas em piscinas 
onde as condições de uso e de conservação são muito rigorosas. VETEXGOLD 
PISCINA foi desenvolvida para resistir à pressão e a contrapressão exercida pela água 
ou por sua ausência. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza e branca, em embalagens de 20 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento, agregado mineral, areia quartzosa e aditivos químicos não tóxicos. 
 
BASE INDICADA:  
A argamassa VETEX GOLD PISCINA deve ser aplicada sobre emboço ou argamassa de 
contrapiso sarrafeados ou desempenados. 
As bases de concreto deverão ter no mínimo 28 dias, emboço e contrapiso, no mínimo, 
14 dias. 
A temperatura superficial da base deverá estar entre 5 e 27 graus Celsius. 
Umedecer bases secas, evitando assim, a absorção de água da argamassa. 
A superfície da base deve estar firme, seca, limpa e no mesmo plano. 
 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicada em churrasqueiras, lareiras, frigoríficos ou base com qualquer 
substância que possa impedir uma boa aderência. Resíduos de pó, óleo ou restos de 
tintas podem prejudicar a aderência da VETEX GOLD PISCINA. 
 
ANTES DE APLICAR: 
Certifique-se de que a base e o verso das placas estão secos, limpos e livres de 
resíduos. 
A impermeabilidade da piscina deve estar assegurada por uma boa e regular construção 
de suas paredes e fundo, garantindo assim, uma piscina devidamente estanque. 
Importante esclarecer que o revestimento em piscinas deve ser utilizado apenas em 
caráter de acabamento. 
 
PREPARO: 
Preparar a VETEX GOLD PISCINA em recipiente estanque e limpo. Misturar 
aproximadamente 4 litros de água potável para cada 20 Kg de VETEX GOLD PISCINA. 
Misturar bem até apresentar consistência pastosa e firme com mistura uniforme. Deixar o 
material em repouso durante 15 minutos e remisturar antes do uso. Este tempo é 
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indispensável para as reações químicas necessárias ao bom desempenho do produto. O 
material preparado deverá ser usado em 2 horas e 30 minutos. 
 
APLICAÇÃO: 
A temperatura no ambiente de trabalho deve estar entre 5 e 40 graus Celsius. Os 
revestimentos devem estar secos e com o verso limpo garantindo a boa aderência da 
argamassa colante. Aplicar uma camada de 3 à 5 mm de espessura de VETEX GOLD 
PISCINA sobre a base, com o lado sem dentes da desempenadeiras de aço. A seguir, 
passar o lado dentado da desempenadeira, em ângulo de 60º, em relação à base, sobre 
a VETEX GOLD PISCINA recém aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. Repetir 
este procedimento no verso dos revestimentos. É indispensável à aplicação de dupla 
camada para este tipo de revestimento, pois compensa o empeno do revestimento 
não permitindo a existência de espaço vazio entre o revestimento e a base. A 
argamassa retirada com os dentes da desempenadeira deverá ser remisturada ao 
restante do material preparado, sem adicionar mais água. Aplique os revestimentos 
sobre os cordões de VETEX GOLD PISCINA, fazendo-os deslizarem um pouco sobre a 
argamassa colante, até a posição final. Pressione com os dedos realizando movimentos 
vibratórios e bata levemente com martelo de borracha, sem machucar a superfície dos 
revestimentos, de forma a amassar os cordões e obter o contato de todo o verso do 
revestimento com a VETEX GOLD PISCINA. Aplique VETEX GOLD PISCINA também 
no verso dos revestimentos com reentrâncias e saliências maiores que 1mm, de modo a 
preencher os espaços em baixo relevo e deixar uma camada de 2mm de espessura 
além do nível das saliências, no momento do seu assentamento. Deixar secar por 72 
horas e depois rejuntar. Em caso de piscinas, esperar 4 dias após o rejuntamento para 
enchê-la. As juntas de assentamento devem ser observadas de acordo com as 
especificações do fabricante do revestimento. As juntas de movimentação devem ser 
observadas de acordo com as normas NBR 8214 e NBR 9817.  
 
LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO: 

• Após 72 horas, pessoal da obra com cuidado.  
• Após 14 dias, para trânsito normal. 

 
RENDIMENTO: 
De 3 a 5 Kg/m², para revestimentos menores que 20 x20 (400cm²). E de 7 a 8 Kg/m², 
para revestimentos maiores ou iguais a 20 x20 (400cm²), dependendo das condições da 
base.  
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ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
180 dias após a data de fabricação impressa na embalagem. 
 
IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA - GRAUTEX 
 
Concreto fluido pronto de alta resistência, grande fluidez, com características de 
autonivelamento.  
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza, em embalagens de 25 Kg. 
Tipos: R10, R16, R20, R26, R30, R40 e R50. 
Excelente fluidez, facilitando o preenchimento. 
Produto possui excelente trabalhabilidade. 
Alta resistência inicial e final. 
Obtenção de corpos nivelados. 
Liberação em curto prazo. 
 
COMPOSIÇÃO:  
Cimento, cargas minerais e aditivos químicos não tóxicos. 
 
BASE INDICADA:  
Base de máquinas pesadas;  
Reforço de fundações; 
Preenchimento de falhas em concretagem; 
Recuperação de estruturas de concreto. 
 
PREPARO DA BASE: 
As superfícies deverão ser, de preferência, rugosas, umedecidas, mas sem áreas 
empoçadas e estarem completamente isentas de óleos, tintas e partículas sólidas. 
Verificar a temperatura de trabalho: de 5°C a 40°C, ar ambiente, e de 5°C a 27°C, 
temperatura da base.  
Proteger as peças de alumínio, pois o contato poderá ocasionar manchas nas peças. 
 
PREPARO: 
A relação de água e produto em pó é de 2,75 litros à 3,50 litros por embalagem de 25 
Kg.  
A mistura pode ser manual ou mecânica. Preparar em um recipiente estanque, limpo, 
protegido do sol, vento e chuva, próximo do local de lançamento. A adição de água deve 
ser feita em duas etapas: primeiro, adicione 2/3 da água necessária e misture 
intensamente durante 3 minutos. A seguir, adicione a água restante e misture por mais 3 
minutos, até o GRAUTEX apresentar fluidez. Para grandes volumes, com espessuras 
maiores que 5 cm, pode-se adicionar até 50% do peso produto de brita 1 lavada (até 19 
mm) ou pedrisco lavado de granulometria de 3 mm a 7 mm, com perda da resistência 
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mecânica final, devendo essa mistura ser feita a seco, adicionando-se posteriormente a 
quantidade de água indicada na embalagem. Quando adicionada a brita, a resistência 
final do GRAUTEX terá seu valor reduzido em 30%. Nesse caso, é indicada a 
elaboração de ensaios prévios para avaliar se as resistências obtidas atendem ao 
projeto. 
 
APLICAÇÃO: 
O GRAUTEX deverá ser lançado no prazo máximo de 30 minutos; após esse prazo, em 
temperatura ambiente de 25 ºC, sua fluidez decresce. Em caso de temperatura maior, 
diminua o prazo de aplicação do mesmo. O endurecimento do GRAUTEX tem início 
entre 1 hora e 30 minutos e 2 horas após a sua mistura com água. O preenchimento das 
formas deve ser feito de maneira que permita o deslocamento do ar.  
 
RENDIMENTO: 

• 2.000 Kg/m3, como graute. 
• 2.100 Kg/m3, como concreto.  

 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
180 dias após a data de fabricação impressa na embalagem. 
 
IMPORTANTES: 
Os resultados de consumo e classificação do produto foram desenvolvidos em 
laboratório, seguindo as normas de preparação e condições do mesmo. O consumo e a 
classificação podem variar em função da preparação e da aplicação (excesso ou falta 
d’água e ferramenta de aplicação). 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA - VETEX INTERIOR ACI  
 
Argamassa para colagem de produtos cerâmicos, ladrilhos, azulejos, litofinas em 
paredes, e pisos internos. No assentamento em paredes, pisos externos, piscinas e 
fachadas, recomenda-se a utilização de VETEX EXTERIOR ACII - uso externo, 
VETEXGOLD PISCINA e VETEX GOLD FACHADA.  
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza ou Branca, em embalagens de 20 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento, agregado mineral, areia quartzosa e aditivos químicos não tóxicos. 
 
BASE INDICADA:  
A argamassa VETEX INTERIOR deve ser aplicada sobre emboço ou argamassa de 
contrapiso sarrafeados ou desempenados. 
As bases de concreto deverão ter no mínimo 30 dias, emboço e contrapiso, no mínimo, 
14 dias. 
A temperatura superficial da base deverá estar entre 5 e 27 graus Celsius. 
Umedecer bases secas, evitando assim, a absorção de água da argamassa. 
A superfície da base deve estar firme, seca, limpa e no mesmo plano. 
 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicada em áreas externas, em churrasqueiras, lareiras, frigoríficos, 
saunas ou base com qualquer substância que possa impedir uma boa aderência. 
 
ANTES DE APLICAR: 
Certifique-se de que a base e o verso das placas estão secos, limpos e livres de 
resíduos. 
 
PREPARO: 
Preparar a VETEX INTERIOR em recipiente estanque e limpo. Misturar 
aproximadamente 4 litros de água potável para cada 20 Kg de VETEX INTERIOR. 
Misturar bem até apresentar consistência pastosa e firme com mistura uniforme. Deixar o 
material em repouso durante 15 minutos e remisturar antes do uso. Este tempo é 
indispensável para as reações químicas necessárias ao bom desempenho do produto. O 
material preparado deverá ser usado em 2 horas e 30 minutos. 
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APLICAÇÃO: 
A temperatura no ambiente de trabalho deve estar entre 5 e 40 graus Celsius. A 
temperatura da base deve estar entre 5 e 27 graus Celsius. As peças cerâmicas devem 
estar secas e com o verso limpo garantindo a boa aderência da argamassa colante. 
Aplicar uma camada de 3 à 4 mm de espessura de VETEX INTERIOR sobre a base, 
com o lado sem dentes da desempenadeiras de aço. A seguir, passar o lado dentado da 
desempenadeira, em ângulo de 60º, em relação à base, sobre a VETEX INTERIOR 
recém aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. Repetir este procedimento no 
verso de revestimentos que sejam iguais ou maiores que 20 x 20 (400 cm2). É 
indispensável à aplicação de dupla camada para este tipo de revestimento, pois 
compensa o empeno do revestimento não permitindo a existência de espaço vazio entre 
o revestimento e a base. A argamassa retirada com os dentes da desempenadeira 
deverá ser remisturada ao restante do material preparado, sem adicionar mais água. 
Aplique as peças cerâmicas sobre os cordões de VETEX INTERIOR, fazendo-as 
deslizarem um pouco sobre a argamassa colante, até a posição final. Pressione com os 
dedos realizando movimentos vibratórios e bata levemente com martelo de borracha, 
sem machucar a superfície das peças, de forma a amassar os cordões e obter o contato 
de todo o verso da cerâmica com a VETEX INTERIOR. Aplique VETEX INTERIOR 
também no verso das cerâmicas com reentrâncias e saliências maiores que 1mm, de 
modo a preencher os espaços em baixo relevo e deixar uma camada de 2mm de 
espessura além do nível das saliências, no momento do seu assentamento. As juntas de 
assentamento devem ser observadas de acordo com as especificações do fabricante da 
cerâmica. As juntas de movimentação devem ser observadas de acordo com as normas 
NBR 8214 e NBR 9817. Deixar secar por 72 horas e depois rejuntar. 
 
LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO: 

• Após 72 horas, pessoal da obra com cuidado.  
• Após 14 dias, para trânsito normal. 

 
RENDIMENTO: 
De 3 a 5 Kg / m², para revestimentos menores que 20 x 20 (400 cm²). E de 7 a 8 Kg / m², 
para revestimentos maiores ou iguais a 20 x 20 (400 cm²), dependendo das condições 
da base. 
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
8 meses após a data de fabricação impressa na embalagem. 
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IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA – VETEX MASSA ACRÍLICA 
 
É um produto de fácil aplicação com ótima aderência e boa resistência a intempéries e 
de baixo odor. 
Indicada para nivelar e corrigir imperfeiçoes rasas em superfícies interna e externa de 
reboco, gesso, fibrocimento e concreto proporcionando um acabamento liso. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Cor: Branca. 
Acabamento: Fosco liso. 
 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
Resina acrílica modificada, cargas minerais inertes, água e aditivos não metálicos. 
 
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE  
Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e sem 
poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser 
pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.   
Reboco novo: Aguardar secagem e a cura no mínimo 30 dias e aplicar Selador Acrílico.  
Superfícies pintadas, brilhantes ou acetinadas: Lixar até a perda total do brilho e eliminar 
o pó com pano umedecido com água.  
Concreto, tijolo aparente, gesso, blocos de concreto: aguardar a secagem e cura no 
mínimo 30 dias. Aplicar selador acrílico, seguindo as orientações contidas na 
embalagem.  
Reboco fraco, superfícies caiadas, superfícies com partes soltas: raspar e remover o 
máximo possível às partes soltas, eliminar o pó e aplicar selador acrílico, seguindo as 
orientações contidas na embalagem.  
Partes mofadas: lavar com solução de água sanitária e água na proporção de 1:1, deixar 
agir por 30min. Enxaguar bem e aguardar a secagem.  
Manchas de gordura ou graxa: lavar com uma mistura de água e detergente neutro, 
enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.  
Imperfeiçoes profundas: corrigir com reboco e aguardar a cura no mínimo 30 dias.  
Imperfeiçoes rasas: corrigir com massa corrida quando interno, ou massa acrílica 
quando externo. 
 
APLICAÇÃO 
Material pronto para uso. Utilizar espátula e desempenadeira de aço. Aplicar de duas a 
quatro demãos. Secagem entre demãos: 2 horas. Secagem final: 6 horas. 
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EMBALAGEM 
16 litros. 
 
RENDIMENTO 
Até 42 metros² por demão. 
 
VALIDADE 
24 meses. 
 
ARMAZENAMENTO 
Armazenar em local abrigado, seco e arejado. A temperatura recomendada e de 10 a 
40°C. 
 
IMPORTANTES: 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA – VETEX MASSA PVA 
 
É um produto de fácil aplicação com ótimo enchimento, com boa consistência e de baixo 
odor. 
Indicada para nivelar e corrigir imperfeiçoes rasas em superfícies interna de reboco, 
gesso, fibrocimento e concreto proporcionando um acabamento liso. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Cor: Branca. 
Acabamento: Fosco liso. 
 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
Resina acrílica modificada, cargas minerais inertes, água e aditivos não metálicos. 
 
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE  
Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e sem 
poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser 
pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.  
Reboco novo: aguardar secagem e a cura no mínimo 30 dias e aplicar Selador Acrílico.  
Superfícies pintadas, brilhantes ou acetinadas: Lixar até a perda total do brilho e eliminar 
o pó com pano umedecido com água.  
Concreto, tijolo aparente, gesso, blocos de concreto: aguardar a secagem e cura no 
mínimo 30 dias. Aplicar selador acrílico, seguindo as orientações contidas na 
embalagem.  
Reboco fraco, superfícies caiadas, superfícies com partes soltas: raspar e remover o 
máximo possível às partes soltas, eliminar o pó e aplicar selador acrílico, seguindo as 
orientações contidas na embalagem.  
Partes mofadas: lavar com solução de água sanitária e água na proporção de 1:1, deixar 
agir por 30min. Enxaguar bem e aguardar a secagem.  
Manchas de gordura ou graxa: lavar com uma mistura de água e detergente neutro, 
enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.  
Imperfeiçoes profundas: corrigir com reboco e aguardar a cura no mínimo 30 dias.  
Imperfeiçoes rasas: corrigir com massa corrida quando interno, ou massa acrílica 
quando externo. 
 
APLICAÇÃO 
Material pronto para uso. Utilizar espátula e desempenadeira de aço. Aplicar de duas a 
três demãos. Secagem entre demãos: 1 horas. Secagem final: 4 horas. 
 
 



 

 
62 

 

EMBALAGEM 
3,6 litros.  
16 litros. 
 
RENDIMENTO 
Até 12 metros² por demão – Embalagem de 3,6 litros.   
Até 45 metros² por demão – Embalagem de 16 litros.  
 
VALIDADE 
24 meses. 
 
ARMAZENAMENTO 
Armazenar em local abrigado, seco e arejado. A temperatura recomendada e de 10 a 
40°C. 
 
IMPORTANTES: 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA - VETEX PISO SOBRE PISO EXTERNO 
 
Argamassa especial para colagem de novos revestimentos sobre revestimentos antigos 
em áreas internas e externas. Pode ser utilizada no assentamento de cerâmicas, 
porcelanatos e outros revestimentos mediante consulta ao fabricante. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza e branca, em embalagens de 20 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento, agregado mineral, areia quartzosa e aditivos químicos não tóxicos. 
 
BASE INDICADA:  
VETEXGOLD PISO SOBRE PISO EXTERNO pode ser utilizada em revestimentos 
antigos cerâmicos, cimentados lisos, granilite e epóxi, desde que limpos conforme 
instruções de aplicação.  
Certifique-se de que a superfície esteja completamente limpa e isenta de gordura.  
Deve-se examinar a superfície onde será aplicado VETEXGOLD PISO SOBRE PISO 
EXTERNO, a fim de certificar-se de que todos os pisos antigos estejam firmes. Verifique 
se o revestimento existente não está solto e apresente som oco, caso apresente tal 
sonoridade, deve-se remover a peça juntamente com o emboço e reparar o local 
recolocando o mesmo piso utilizando VETEXGOLD PISO SOBRE PISO EXTERNO. 
Realizar qualquer reparo 24 horas antes da colocação do novo revestimento.  
Recomenda-se 24 horas antes da aplicação, uma lavagem dos pisos antigos com uma 
mistura de 4 partes de água potável e 1 parte de ácido muriático, enxaguar bem. 
 Antes de iniciar o trabalho, observar as mudanças de nível em relação à base a ser 
aplicada VETEXGOLD PISO SOBRE PISO EXTERNO, como: janelas, portas, ralos, 
assoalhos, registros e etc. 
A superfície da base deve estar firme, seca, limpa e no mesmo plano. 
 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicada em ambientes externos, churrasqueiras, lareiras, frigoríficos, 
saunas ou base com qualquer substância que possa impedir uma boa aderência. 
Resíduos de pó, óleo ou restos de tintas podem prejudicar a aderência da VETEXGOLD 
PISO SOBRE PISO EXTERNO. 
 
ANTES DE APLICAR: 
Certifique-se de que a base e o verso das placas estão secos, limpos e livres de 
resíduos. 
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PREPARO: 
Preparar a VETEX PISO SOBRE PISO EXTERNO em recipiente estanque e limpo. 
Misturar aproximadamente 4 litros de água potável para cada 20 Kg de VETEX PISO 
SOBRE PISO EXTERNO. Misturar bem até apresentar consistência pastosa e firme com 
mistura uniforme. Deixar o material em repouso durante 15 minutos e remisturar antes 
do uso. Este tempo é indispensável para as reações químicas necessárias ao bom 
desempenho do produto. O material preparado deverá ser usado em 2 horas e 30 
minutos. 
 
APLICAÇÃO: 
A temperatura no ambiente de trabalho deve estar entre 5 e 40 graus Celsius. Os 
revestimentos devem estar secos e com o verso limpo garantindo a boa aderência da 
argamassa colante. Aplicar uma camada de 5 a 6 mm de espessura de VETEX PISO 
SOBRE PISO EXTERNO sobre a base, com o lado sem dentes da desempenadeira de 
aço. A seguir, passar o lado dentado da desempenadeira, em ângulo de 60º, em relação 
à base, sobre a VETEX PISO SOBRE PISO EXTERNO recém aplicada, formando sulcos 
e cordões paralelos. Repetir este procedimento no verso dos revestimentos. É 
indispensável à aplicação de dupla camada para este tipo de revestimento, pois 
compensa o empeno do revestimento não permitindo a existência de espaço vazio 
entre o revestimento e a base. A argamassa retirada com os dentes da 
desempenadeira deverá ser remisturada ao restante do material preparado, sem 
adicionar mais água. Aplique os revestimentos sobre os cordões de VETEX PISO 
SOBRE PISO EXTERNO, fazendo-os deslizarem um pouco sobre a argamassa colante, 
até a posição final. Pressione com os dedos realizando movimentos vibratórios e bata 
levemente com martelo de borracha, sem machucar a superfície dos revestimentos, de 
forma a amassar os cordões e obter o contato de todo o verso do revestimento com a 
VETEX PISO SOBRE PISO EXTERNO. Aplique VETEX PISO SOBRE PISO EXTERNO 
também no verso dos revestimentos com reentrâncias e saliências maiores que 1mm, de 
modo a preencher os espaços em baixo relevo e deixar uma camada de 2mm de 
espessura além do nível das saliências, no momento do seu assentamento. Deixar secar 
por 72 horas e depois rejuntar. Em caso de piscinas, esperar 4 dias após o rejuntamento 
para enchê-la. As juntas de assentamento devem ser observadas de acordo com as 
especificações do fabricante do revestimento. As juntas de movimentação devem ser 
observadas de acordo com as normas NBR 8214 e NBR 9817.  
Observação: Os revestimentos novos não devem ser assentados de forma alinhada com 
os antigos. 
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LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO: 
• Após 72 horas, pessoal da obra com cuidado.  
• Após 14 dias, para trânsito normal. 

 
RENDIMENTO: 
De 3 a 5 Kg/m², para revestimentos menores que 20 x20 (400cm²). E de 7 a 8 Kg/m², 
para revestimentos maiores ou iguais a 20 x20 (400cm²), dependendo das condições da 
base.  
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
8 meses, a contar da data de fabricação impressa na embalagem. 
 
IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. 
O consumo e a classificação podem variar em função da preparação e da aplicação 
(excesso ou falta d’água, tamanho do bloco, ferramenta de aplicação espessura de 
preenchimento da junta). 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
 . 
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FICHA TÉCNICA – VETEX PISO SOBRE PISO INTERNO 
 
Argamassa especial para colagem de novos revestimentos sobre revestimentos antigos 
em áreas internas.  
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza e branca, em embalagens de 20 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento, agregado mineral, areia quartzosa e aditivos químicos não tóxicos. 
 
BASE INDICADA:  
VETEXPISO SOBRE PISO INTERNO pode ser utilizada em revestimentos antigos 
cerâmicos, cimentados lisos, granilite e epóxi, desde que limpos conforme instruções de 
aplicação.  
Certifique-se de que a superfície esteja completamente limpa e isenta de gordura.  
Deve-se examinar a superfície onde será aplicado VETEX PISO SOBRE PISO 
INTERNO, a fim de certificar-se de que todos os pisos antigos estejam firmes. Verifique 
se o revestimento existente não está solto e apresente som oco, caso apresente tal 
sonoridade, deve-se remover a peça juntamente com o emboço e reparar o local 
recolocando o mesmo piso utilizando VETEX PISO SOBRE PISO INTERNO. Realizar 
qualquer reparo, 24 horas antes da colocação do novo revestimento.  
Recomenda-se 24 horas antes da aplicação, uma lavagem dos pisos antigos com uma 
mistura de 4 partes de água potável e 1 parte de ácido muriático, enxaguar bem. 
Antes de iniciar o trabalho, observar as mudanças de nível em relação à base a ser 
aplicada VETEXPISO SOBRE PISO INTERNO, como: janelas, portas, ralos, assoalhos, 
registros e etc. 
A superfície da base deve estar firme, seca, limpa e no mesmo plano. 
 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicada em ambientes externos, fachadas, churrasqueiras, lareiras, 
frigoríficos, saunas ou base com qualquer substância que possa impedir uma boa 
aderência. Resíduos de pó, óleo ou restos de tintas podem prejudicar a aderência da 
VETEX PISO SOBRE PISO INTERNO. 
 
ANTES DE APLICAR: 
Certifique-se de que a base e o verso das placas estão secos, limpos e livres de 
resíduos. 
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PREPARO: 
Preparar a VETEX PISO SOBRE PISO INTERNO em recipiente estanque e limpo. 
Misturar aproximadamente 4 litros de água potável para cada 20 Kg de VETEX PISO 
SOBRE PISO INTERNO. Misturar bem até apresentar consistência pastosa e firme com 
mistura uniforme. Deixar o material em repouso durante 15 minutos e remisturar antes 
do uso. Este tempo é indispensável para as reações químicas necessárias ao bom 
desempenho do produto. O material preparado deverá ser usado em 2 horas e 30 
minutos. 
 
APLICAÇÃO: 
A temperatura no ambiente de trabalho deve estar entre 5 e 40 graus Celsius. Os 
revestimentos devem estar secos e com o verso limpo garantindo a boa aderência da 
argamassa colante. Aplicar uma camada de 5 a 6 mm de espessura de VETEX PISO 
SOBRE PISO INTERNO sobre a base, com o lado sem dentes da desempenadeira de 
aço. A seguir, passar o lado dentado da desempenadeira, em ângulo de 60º, em relação 
à base, sobre a VETEX PISO SOBRE PISO INTERNO recém aplicada, formando sulcos 
e cordões paralelos. Repetir este procedimento no verso dos revestimentos. É 
indispensável à aplicação de dupla camada para este tipo de revestimento, pois 
compensa o empeno do revestimento não permitindo a existência de espaço vazio 
entre o revestimento e a base. A argamassa retirada com os dentes da 
desempenadeira deverá ser remisturada ao restante do material preparado, sem 
adicionar mais água. Aplique os revestimentos sobre os cordões de VETEX PISO 
SOBRE PISO INTERNO, fazendo-os deslizarem um pouco sobre a argamassa colante, 
até a posição final. Pressione com os dedos realizando movimentos vibratórios e bata 
levemente com martelo de borracha, sem machucar a superfície dos revestimentos, de 
forma a amassar os cordões e obter o contato de todo o verso do revestimento com a 
VETEX PISO SOBRE PISO INTERNO. Aplique VETEX PISO SOBRE PISO INTERNO 
também no verso dos revestimentos com reentrâncias e saliências maiores que 1mm, de 
modo a preencher os espaços em baixo relevo e deixar uma camada de 2mm de 
espessura além do nível das saliências, no momento do seu assentamento. Deixar secar 
por 72 horas e depois rejuntar. Em caso de piscinas, esperar 4 dias após o rejuntamento 
para enchê-la. As juntas de assentamento devem ser observadas de acordo com as 
especificações do fabricante do revestimento. As juntas de movimentação devem ser 
observadas de acordo com as normas NBR 8214 e NBR 9817.  
Observação: Os revestimentos novos não devem ser assentados de forma alinhada com 
os antigos. 
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LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO: 
• Após 72 horas, pessoal da obra com cuidado.  
• Após 14 dias, para trânsito normal. 

 
RENDIMENTO: 
De 3 a 5 Kg/m², para revestimentos menores que 20 x20 (400cm²). E de 7 a 8 Kg/m², 
para revestimentos maiores ou iguais a 20 x20 (400cm²), dependendo das condições da 
base.  
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
8 meses a contar da data de fabricação.  
 
IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. 
O consumo e a classificação podem variar em função da preparação e da aplicação 
(excesso ou falta d’água, tamanho do bloco, ferramenta de aplicação espessura de 
preenchimento da junta). 
É recomendável a utilização de EPI’s.  
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FICHA TÉCNICA - VETEX PORCELATEX BRANCA GRANDES FORMATOS  
 
Argamassa para assentamento de placas com grandes formatos, de porcelanato e 
pedras naturais que exigem grande flexibilidade, aderência e resistência mecânica. 
Argamassa desenvolvida especialmente para área interna e externa, pisos e paredes, 
inclusive em áreas de alto tráfego, placas cerâmicas, porcelanato, pedras naturais, 
pastilha de porcelana com tamanho maior do que 0,60 m x 0,60 m e placas de grandes 
formatos: pisos e paredes de até 1,50 m x 1,50 m; fachadas peças de até 0,80 m x 0,80 
m. Sua cor branca não mancha a superfície do porcelanato e das pedras naturais. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Branca, em embalagens de 20 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento, agregado mineral e aditivos químicos não tóxicos. 
 
BASE INDICADA:  
A argamassa PORCELATEX BRANCA GRANDES FORMATOS deve ser aplicada sobre 
emboço ou argamassa de contrapiso sarrafeados ou desempenados. 
As bases de concreto deverão ter no mínimo 30 dias, emboço e contrapiso, no mínimo, 
14 dias. 
A temperatura superficial da base deverá estar entre 5 e 27 graus Celsius. 
Umedecer bases secas, evitando assim, a absorção de água da argamassa. 
A superfície da base deve estar firme, seca, limpa e no mesmo plano. 
Impermeabilize bases com presença de umidade ou em contato direto com o solo.  
Umedeça a base, em dias quentes, e contato direto com o sol, vento ou quando a base 
for muito absorvente.  
Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar em contato com a 
argamassa. 
 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicada em churrasqueiras, lareiras, frigoríficos, saunas ou base com 
qualquer substância que possa impedir uma boa aderência. Resíduos de pó, óleo ou 
restos de tintas podem prejudicar a aderência da PORCELATEX BRANCA GRANDES 
FORMATOS. Assentamento sobre madeira ou metal. Sobreposições de revestimentos 
novos sobre antigos. 
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ANTES DE APLICAR: 
Certifique-se de que a base e o verso das placas estão secos, limpos e livres de 
resíduos. Evite o contato da argamassa com a superfície das peças, pois, podem causar 
manchas ou dificultar a limpeza. 
 
PREPARO: 
Preparar a PORCELATEX BRANCA GRANDES FORMATOS em recipiente estanque e 
limpo. Misturar aproximadamente 4 litros de água potável para cada 20 Kg de 
PORCELATEX BRANCA GRANDES FORMATOS. Misturar bem até apresentar 
consistência pastosa e firme com mistura uniforme. Deixar o material em repouso 
durante 15 minutos e remisturar antes do uso. Este tempo é indispensável para as 
reações químicas necessárias ao bom desempenho do produto. O material preparado 
deverá ser usado em 2 horas e 30 minutos. 
 
APLICAÇÃO: 
A temperatura no ambiente de trabalho deve estar entre 5 e 40 graus Celsius. Os 
revestimentos devem estar secos e com o verso limpo garantindo a boa aderência da 
argamassa colante. Aplicar uma camada de 3 à 6 mm de espessura de PORCELATEX 
BRANCA GRANDES FORMATOS sobre a base com uma área aproximada de 1m2, com 
o lado sem dentes da desempenadeiras de aço. A seguir, passar o lado dentado da 
desempenadeira, em ângulo de 60º, em relação à base, sobre a PORCELATEX 
BRANCA GRANDES FORMATOS recém aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. 
Repetir este procedimento no verso dos revestimentos. É indispensável à aplicação de 
dupla camada para este tipo de revestimento, pois compensa o empeno do 
revestimento não permitindo a existência de espaço vazio entre o revestimento e a 
base. A argamassa retirada com os dentes da desempenadeira deverá ser remisturada 
ao restante do material preparado, sem adicionar mais água. Aplique os revestimentos 
sobre os cordões de PORCELATEX BRANCA GRANDES FORMATOS, fazendo-os 
deslizarem um pouco sobre a argamassa colante, até a posição final. Pressione com os 
dedos realizando movimentos vibratórios e bata levemente com martelo de borracha, 
sem machucar a superfície dos revestimentos, de forma a amassar os cordões e obter o 
contato de todo o verso do revestimento com a PORCELATEX BRANCA GRANDES 
FORMATOS. Aplique PORCELATEX BRANCA GRANDES FORMATOS também no 
verso dos revestimentos com reentrâncias e saliências maiores que 1mm, de modo a 
preencher os espaços em baixo relevo e deixar uma camada de 2mm de espessura 
além do nível das saliências, no momento do seu assentamento. Em assentamento de 
pisos, assente as peças de modo que fiquem afastadas de 5 a 10 mm da parede e não 
rejunte este espaçamento. As juntas de assentamento devem ser observadas de acordo 
com as especificações do fabricante do revestimento. As juntas de movimentação devem 
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ser observadas de acordo com as normas NBR 8214 e NBR 9817. Deixar secar por 72 
horas e depois rejuntar. 
 
LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO: 

• Após 72 horas, pessoal da obra com cuidado.  
• Após 14 dias, para trânsito normal. 

 
RENDIMENTO: 
De 7 a 8 Kg / m², para revestimentos maiores ou iguais a 20 x 20 (400 cm²), dependendo 
das condições da base. 
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
8 meses após a data de fabricação impressa na embalagem. 
 
IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
O consumo e a classificação podem variar em função da preparação e da aplicação 
(excesso ou falta d’água, tamanho do bloco, ferramenta de aplicação espessura de 
preenchimento da junta). 
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FICHA TÉCNICA - VETEX PORCELATEX BRANCA  
 
Argamassa colante adequada para o assentamento de até 60 cm x 60 cm, revestimentos 
tipo porcelanato em paredes e pisos internos e externos. É indicado para áreas de 
grande movimentação de pedestres, como edifícios comerciais, estações, praças 
públicas, lojas, shoppings, saunas úmidas e pisos aquecidos até 70º C.  
 
CARACTERÍSTICAS: 
Branca, em embalagens de 20 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento, agregado mineral e aditivos químicos não tóxicos. 
 
BASE INDICADA:  
A argamassa PORCELATEX deve ser aplicada sobre emboço ou argamassa de 
contrapiso sarrafeados ou desempenados. 
As bases de concreto deverão ter no mínimo 30 dias, emboço e contrapiso, no mínimo, 
14 dias. 
A temperatura superficial da base deverá estar entre 5 e 27 graus Celsius. 
Umedecer bases secas, evitando assim, a absorção de água da argamassa. 
A superfície da base deve estar firme, seca, limpa e no mesmo plano. 
 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicada em churrasqueiras, lareiras, frigoríficos, saunas ou base com 
qualquer substância que possa impedir uma boa aderência. Resíduos de pó, óleo ou 
restos de tintas podem prejudicar a aderência da PORCELATEX. 
 
ANTES DE APLICAR: 
Certifique-se de que a base e o verso das placas estão secos, limpos e livres de 
resíduos. 
 
PREPARO: 
Preparar a PORCELATEX em recipiente estanque e limpo. Misturar aproximadamente 4 
litros de água potável para cada 20 Kg de PORCELATEX. Misturar bem até apresentar 
consistência pastosa e firme com mistura uniforme. Deixar o material em repouso 
durante 15 minutos e remisturar antes do uso. Este tempo é indispensável para as 
reações químicas necessárias ao bom desempenho do produto. O material preparado 
deverá ser usado em 2 horas e 30 minutos. 
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APLICAÇÃO: 
A temperatura no ambiente de trabalho deve estar entre 5 e 40 graus Celsius. Os 
revestimentos devem estar secos e com o verso limpo garantindo a boa aderência da 
argamassa colante. Aplicar uma camada de 3 à 5 mm de espessura de PORCELATEX 
sobre a base, com o lado sem dentes da desempenadeiras de aço. A seguir, passar o 
lado dentado da desempenadeira, em ângulo de 60º, em relação à base, sobre a 
PORCELATEX recém-aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. Repetir este 
procedimento no verso dos revestimentos. É indispensável à aplicação de dupla 
camada para este tipo de revestimento, pois compensa o empeno do revestimento 
não permitindo a existência de espaço vazio entre o revestimento e a base. A 
argamassa retirada com os dentes da desempenadeira deverá ser remisturada ao 
restante do material preparado, sem adicionar mais água. Aplique os revestimentos 
sobre os cordões de PORCELATEX, fazendo-os deslizarem um pouco sobre a 
argamassa colante, até a posição final. Pressione com os dedos realizando movimentos 
vibratórios e bata levemente com martelo de borracha, sem machucar a superfície dos 
revestimentos, de forma a amassar os cordões e obter o contato de todo o verso do 
revestimento com a PORCELATEX. Aplique PORCELATEX também no verso dos 
revestimentos com reentrâncias e saliências maiores que 1mm, de modo a preencher os 
espaços em baixo relevo e deixar uma camada de 2mm de espessura além do nível das 
saliências, no momento do seu assentamento. As juntas de assentamento devem ser 
observadas de acordo com as especificações do fabricante do revestimento. As juntas 
de movimentação devem ser observadas de acordo com as normas NBR 8214 e NBR 
9817. Deixar secar por 72 horas e depois rejuntar. 
 
LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO: 

• Após 72 horas, pessoal da obra com cuidado.  
• Após 14 dias, para trânsito normal. 

 
RENDIMENTO: 
De 3 a 5 Kg / m², para revestimentos menores que 20 x 20 (400 cm²). E de 7 a 8 Kg / m², 
para revestimentos maiores ou iguais a 20 x 20 (400 cm²), dependendo das condições 
da base. 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
8 meses após a data de fabricação impressa na embalagem. 
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IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA – VETEX PORCELATEX CINZA GRANDES FORMATOS  
 
Argamassa para assentamento de placas com grandes formatos de porcelanato e 
pedras naturais que exigem grande flexibilidade, aderência e resistência mecânica. 
Argamassa desenvolvida especialmente para área interna e externa, pisos e paredes, 
incluindo áreas de alto tráfego, placas cerâmicas, porcelanato, pedras naturais, pastilha 
de porcelana com tamanho maior do que 0,60 m x 0,60 m e placas de grandes formatos: 
pisos e paredes de até 1,50 m x 1,50 m; fachadas peças de até 0,80 m x 0,80 m. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza, em embalagens de 20 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento, agregado mineral, areia quartzosa e aditivos químicos não tóxicos. 
 
BASE INDICADA:  
A argamassa PORCELATEX CINZA GRANDES FORMATOS deve ser aplicada sobre 
emboço ou argamassa de contrapiso sarrafeados ou desempenados. 
As bases de concreto deverão ter no mínimo 30 dias, emboço e contrapiso, no mínimo, 
14 dias. 
A temperatura superficial da base deverá estar entre 5 e 27 graus Celsius. 
Umedecer bases secas, evitando assim, a absorção de água da argamassa. 
A superfície da base deve estar firme, seca, limpa e no mesmo plano. 
Impermeabilize bases com presença de umidade ou em contato direto com o solo.  
Umedeça a base, em dias quentes, e contato direto com o sol, vento ou quando a base 
for muito absorvente.  
Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar em contato com a 
argamassa. 
 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicada em churrasqueiras, lareiras, frigoríficos, saunas ou base com 
qualquer substância que possa impedir uma boa aderência. Resíduos de pó, óleo ou 
restos de tintas podem prejudicar a aderência da PORCELATEX CINZA GRANDES 
FORMATOS. Assentamento sobre madeira ou metal. Sobreposições de revestimentos 
novos sobre antigos. 
 
 
 
 
ANTES DE APLICAR: 
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Certifique-se de que a base e o verso das placas estão secos, limpos e livres de 
resíduos. Evite o contato da argamassa com a superfície das peças, pois, podem causar 
manchas ou dificultar a limpeza. 
 
PREPARO: 
Preparar a PORCELATEX CINZA GRANDES FORMATOS em recipiente estanque e 
limpo. Misturar aproximadamente 4 litros de água potável para cada 20 Kg de 
PORCELATEX CINZA GRANDES FORMATOS. Misturar bem até apresentar 
consistência pastosa e firme com mistura uniforme. Deixar o material em repouso 
durante 15 minutos e remisturar antes do uso. Este tempo é indispensável para as 
reações químicas necessárias ao bom desempenho do produto. O material preparado 
deverá ser usado em 2 horas e 30 minutos. 
 
APLICAÇÃO: 
A temperatura no ambiente de trabalho deve estar entre 5 e 40 graus Celsius. Os 
revestimentos devem estar secos e com o verso limpo garantindo a boa aderência da 
argamassa colante. Aplicar uma camada de 3 à 6 mm de espessura de PORCELATEX 
CINZA GRANDES FORMATOS sobre a base com uma área aproximada de 1m2, com o 
lado sem dentes da desempenadeiras de aço. A seguir, passar o lado dentado da 
desempenadeira, em ângulo de 60º, em relação à base, sobre a PORCELATEX CINZA 
GRANDES FORMATOS recém aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. Repetir 
este procedimento no verso dos revestimentos. É indispensável à aplicação de dupla 
camada para este tipo de revestimento, pois compensa o empeno do revestimento 
não permitindo a existência de espaço vazio entre o revestimento e a base. A 
argamassa retirada com os dentes da desempenadeira deverá ser remisturada ao 
restante do material preparado, sem adicionar mais água. Aplique os revestimentos 
sobre os cordões de PORCELATEX CINZA GRANDES FORMATOS, fazendo-os 
deslizarem um pouco sobre a argamassa colante, até a posição final. Pressione com os 
dedos realizando movimentos vibratórios e bata levemente com martelo de borracha, 
sem machucar a superfície dos revestimentos, de forma a amassar os cordões e obter o 
contato de todo o verso do revestimento com a PORCELATEX CINZA GRANDES 
FORMATOS. Aplique PORCELATEX CINZA GRANDES FORMATOS também no verso 
dos revestimentos com reentrâncias e saliências maiores que 1mm, de modo a 
preencher os espaços em baixo relevo e deixar uma camada de 2mm de espessura 
além do nível das saliências, no momento do seu assentamento. Em assentamento de 
pisos, assente as peças de modo que fiquem afastadas de 5 a 10 mm da parede e não 
rejunte este espaçamento. As juntas de assentamento devem ser observadas de acordo 
com as especificações do fabricante do revestimento. As juntas de movimentação devem 
ser observadas de acordo com as normas NBR 8214 e NBR 9817. Deixar secar por 72 
horas e depois rejuntar. 
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LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO: 

• Após 72 horas, pessoal da obra com cuidado.  
• Após 14 dias, para trânsito normal. 

 
RENDIMENTO: 
De 7 a 8 Kg / m², para revestimentos maiores ou iguais a 20 x 20 (400 cm²), dependendo 
das condições da base. 
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
8 meses após a data de fabricação impressa na embalagem. 
 
IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
O consumo e a classificação podem variar em função da preparação e da aplicação 
(excesso ou falta d’água, tamanho do bloco, ferramenta de aplicação espessura de 
preenchimento da junta). 
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FICHA TÉCNICA - VETEX PORCELATEX CINZA  
 
 
Argamassa colante adequada para o assentamento de até 60 cm x 60 cm, revestimentos 
tipo porcelanato em paredes e pisos internos e externos. É indicado para áreas de 
grande movimentação de pedestres, como edifícios comerciais, estações, praças 
públicas, lojas, shoppings, saunas úmidas e pisos aquecidos até 70º C.  
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza, em embalagens de 20 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento, agregado mineral, areia quartzosa e aditivos químicos não tóxicos. 
 
BASE INDICADA:  
A argamassa PORCELATEX deve ser aplicada sobre emboço ou argamassa de 
contrapiso sarrafeados ou desempenados. 
As bases de concreto deverão ter no mínimo 30 dias, emboço e contrapiso, no mínimo, 
14 dias. 
A temperatura superficial da base deverá estar entre 5 e 27 graus Celsius. 
Umedecer bases secas, evitando assim, a absorção de água da argamassa. 
A superfície da base deve estar firme, seca, limpa e no mesmo plano. 
 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicada em churrasqueiras, lareiras, frigoríficos, saunas ou base com 
qualquer substância que possa impedir uma boa aderência. Resíduos de pó, óleo ou 
restos de tintas podem prejudicar a aderência da PORCELATEX. 
 
ANTES DE APLICAR: 
Certifique-se de que a base e o verso das placas estão secos, limpos e livres de 
resíduos. 
 
PREPARO: 
Preparar a PORCELATEX em recipiente estanque e limpo. Misturar aproximadamente 4 
litros de água potável para cada 20 Kg de PORCELATEX. Misturar bem até apresentar 
consistência pastosa e firme com mistura uniforme. Deixar o material em repouso 
durante 15 minutos e remisturar antes do uso. Este tempo é indispensável para as 
reações químicas necessárias ao bom desempenho do produto. O material preparado 
deverá ser usado em 2 horas e 30 minutos. 
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APLICAÇÃO: 
A temperatura no ambiente de trabalho deve estar entre 5 e 40 graus Celsius. Os 
revestimentos devem estar secos e com o verso limpo garantindo a boa aderência da 
argamassa colante. Aplicar uma camada de 3 à 5 mm de espessura de PORCELATEX 
sobre a base, com o lado sem dentes da desempenadeiras de aço. A seguir, passar o 
lado dentado da desempenadeira, em ângulo de 60º, em relação à base, sobre a 
PORCELATEX recém aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. Repetir este 
procedimento no verso dos revestimentos. É indispensável à aplicação de dupla 
camada para este tipo de revestimento, pois compensa o empeno do revestimento 
não permitindo a existência de espaço vazio entre o revestimento e a base. A 
argamassa retirada com os dentes da desempenadeira deverá ser remisturada ao 
restante do material preparado, sem adicionar mais água. Aplique os revestimentos 
sobre os cordões de PORCELATEX, fazendo-os deslizarem um pouco sobre a 
argamassa colante, até a posição final. Pressione com os dedos realizando movimentos 
vibratórios e bata levemente com martelo de borracha, sem machucar a superfície dos 
revestimentos, de forma a amassar os cordões e obter o contato de todo o verso do 
revestimento com a PORCELATEX. Aplique PORCELATEX também no verso dos 
revestimentos com reentrâncias e saliências maiores que 1mm, de modo a preencher os 
espaços em baixo relevo e deixar uma camada de 2mm de espessura além do nível das 
saliências, no momento do seu assentamento. As juntas de assentamento devem ser 
observadas de acordo com as especificações do fabricante do revestimento. As juntas 
de movimentação devem ser observadas de acordo com as normas NBR 8214 e NBR 
9817. Deixar secar por 72 horas e depois rejuntar. 
 
LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO: 

• Após 72 horas, pessoal da obra com cuidado.  
• Após 14 dias, para trânsito normal. 

 
RENDIMENTO: 
De 3 a 5 Kg / m², para revestimentos menores que 20 x 20 (400 cm²). E de 7 a 8 Kg / m², 
para revestimentos maiores ou iguais a 20 x 20 (400 cm²), dependendo das condições 
da base. 
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
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8 meses após a data de fabricação impressa na embalagem. 
 
IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA – VETEX PORCELATEX INTERNO   
 
Argamassa colante adequada para o assentamento de porcelanatos de até 60 cm x 60 
cm em áreas internas. É indicado para áreas de tráfego intenso. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza, em embalagens de 20 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento, agregado mineral, areia quartzosa e aditivos químicos não tóxicos. 
 
BASE INDICADA:  
A argamassa PORCELATEX INTERNO deve ser aplicada sobre emboço ou argamassa 
de contrapiso sarrafeados ou desempenados. 
As bases de concreto deverão ter no mínimo 30 dias, emboço e contrapiso, no mínimo, 
14 dias. 
A temperatura superficial da base deverá estar entre 5 e 27 graus Celsius. 
Umedecer bases secas, evitando assim, a absorção de água da argamassa. 
A superfície da base deve estar firme, seca, limpa e no mesmo plano. 
 
NÃO INDICADO PARA: 
Não deve ser aplicada em fachadas, saunas, piscinas, churrasqueiras, lareiras, 
frigoríficos ou base com qualquer substância que possa impedir uma boa aderência. 
Resíduos de pó, óleo ou restos de tintas podem prejudicar a aderência da 
PORCELATEX INTERNO. 
 
ANTES DE APLICAR: 
Certifique-se de que a base e o verso das placas estão secos, limpos e livres de 
resíduos. 
 
PREPARO: 
Preparar a PORCELATEX em recipiente estanque e limpo. Misturar aproximadamente 4 
litros de água potável para cada 20 Kg de PORCELATEX INTERNO. Misturar bem até 
apresentar consistência pastosa e firme com mistura uniforme. Deixar o material em 
repouso durante 15 minutos e remisturar antes do uso. Este tempo é indispensável para 
as reações químicas necessárias ao bom desempenho do produto. O material preparado 
deverá ser usado em 2 horas e 30 minutos. 
 
 
 



 

 
82 

 

APLICAÇÃO: 
A temperatura no ambiente de trabalho deve estar entre 5 e 40 graus Celsius. Os 
revestimentos devem estar secos e com o verso limpo garantindo a boa aderência da 
argamassa colante. Aplicar uma camada de 5 a 8 mm de espessura de PORCELATEX 
INTERNO sobre a base, com o lado sem dentes das desempenadeiras de aço. A seguir, 
passar o lado dentado da desempenadeira, em ângulo de 60º, em relação à base, sobre 
a PORCELATEX INTERNO recém aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. 
Repetir este procedimento no verso de revestimentos que sejam iguais ou maiores que 
20 cm x 20 cm (400 cm2), pois compensa o empeno do revestimento, não permitindo a 
existência de espaço vazio entre o revestimento e a base. É indispensável à aplicação 
de dupla camada para este tipo de revestimento. A argamassa retirada com os 
dentes da desempenadeira deverá ser remisturada ao restante do material preparado, 
sem adicionar mais água. Aplique os revestimentos sobre os cordões de PORCELATEX 
INTERNO, fazendo-os deslizarem um pouco sobre a argamassa colante, até a posição 
final. Pressione com os dedos realizando movimentos vibratórios e bata levemente com 
martelo de borracha, sem machucar a superfície dos revestimentos, de forma a amassar 
os cordões e obter o contato de todo o verso do revestimento com a PORCELATEX 
INTERNO. Aplique PORCELATEX INTERNO também no verso dos revestimentos com 
reentrâncias e saliências maiores que 1mm, de modo a preencher os espaços em baixo 
relevo e deixar uma camada de 2mm de espessura além do nível das saliências, no 
momento do seu assentamento. As juntas de assentamento devem ser observadas de 
acordo com as especificações do fabricante do revestimento. As juntas de 
movimentação devem ser observadas de acordo com as normas NBR 8214 e NBR 9817. 
Deixar secar por 72 horas e depois rejuntar. 
 
LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO: 

• Após 72 horas, pessoal da obra com cuidado.  
• Após 14 dias, para trânsito normal. 

 
RENDIMENTO: 
De 3 a 5 Kg / m², para revestimentos menores que 20 x 20 (400 cm²). E de 7 a 8 Kg / m², 
para revestimentos maiores ou iguais a 20 x 20 (400 cm²), dependendo das condições 
da base. 
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
8 meses após a data de fabricação impressa na embalagem. 
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IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA – REVEXTITEX EXTERNO 
 
É uma argamassa fina pré-fabricada para acabamentos e regularização externa de 
edifícios e residências. É um produto elaborado com matérias-primas selecionadas, que 
proporcionam bom rendimento operacional em acabamento final uniforme, claro e de 
ótima aparência. Pode ser utilizada em áreas internas e externas. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza claro, branca ou em cores por encomenda, em embalagens de 20 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO:  
Cal hidratada, cimento, areia quartzosa e aditivos químicos não tóxicos. 
 
BASE INDICADA:  
REVESTITEX EXTERNO deve ser aplicado sobre “TRAÇO VETEX” ou emboço comum 
bem sarrafeado, áspero, sem buracos, fissuras, saliência ou ondulações. 
 
PREPARO: 
Preparar REVESTITEX EXTERNO em masseira estanque e limpa.  
Adicionar água limpa e misturar até obter uma pasta homogênea adequada para 
aplicação.  
Na sua preparação deve ser utilizado todo o conteúdo do saco. 
 
APLICAÇÃO: 
A temperatura de trabalho adequada para o ar ambiente deverá estar entre 5 e 40 graus 
Celsius.  
A temperatura da superfície da base adequada deverá estar entre 5 e 27 graus Celsius.  
O REVESTITEX EXTERNO é aplicado sobre emboço umedecido até a saturação, na 
espessura de 3 a 6 mm.  
A superfície deve ser desempenada o mais depressa possível.  
Dar acabamento final na superfície de trabalho com espuma de borracha bem macia, 
molhando-a constantemente com uma brocha.  
Evitar que nas juntas de um para outro, haja sobreposição do material novo com o já 
aplicado. 
 
RENDIMENTO: 
1,25 Kg por milímetro de espessura por m². 
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ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
 
VALIDADE: 
180 dias após a data de fabricação impressa na embalagem. 
 
IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término.  
Todas as argamassas compostas de cimento estão sujeitas a liberação de cal livre que 
compõe o cimento. Este fenômeno ocorre quando a umidade no interior da parede aflora 
à superfície, trazendo consigo os sais da cal livre de coloração esbranquiçada. Nas 
argamassas claras este fenômeno passa despercebido, no entanto, nas argamassas 
com cores fortes, este fenômeno poderá ficar visível. O REVESTITEX EXTERNO 
colorido poderá apresentar nuances de cor devido ao método de sua aplicação. 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA - REVEXTITEX INTERNO 
 
É uma argamassa fina pré-fabricada para tetos e paredes internas, elaborada com 
matérias-primas selecionadas, que proporcionam bom rendimento operacional em 
acabamento final uniforme, claro e de ótima aparência. Utilizar em áreas internas. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza claro, branca ou em cores por encomenda, em embalagens de 20 Kg. 
 
COMPOSIÇÃO:  
Cal hidratada, cimento, areia quartzosa. 
 
BASE INDICADA:  
REVESTITEX INTERNO deve ser aplicado sobre “TRAÇO VETEX” ou emboço comum 
bem sarrafeado, áspero, sem buracos, fissuras, saliência ou ondulações. 
 
PREPARO: 
Preparar REVESTITEX INTERIOR em masseira estanque e limpa.  
Adicionar água limpa e misturar até obter uma pasta homogênea adequada para 
aplicação.  
Na sua preparação deve ser utilizado todo o conteúdo do saco. 
 
APLICAÇÃO: 
A temperatura de trabalho adequada para o ar ambiente deverá estar entre 5 e 40 graus 
Celsius.  
A temperatura da superfície da base adequada deverá estar entre 5 e 27 graus Celsius.  
O REVESTITEX INTERNO é aplicado sobre emboço umedecido até a saturação, na 
espessura de 3 a 6 mm.  
A superfície deve ser desempenada o mais depressa possível.  
Dar acabamento final na superfície de trabalho com espuma de borracha bem macia, 
molhando-a constantemente com uma brocha.  
Evitar que nas juntas de um para outro, haja sobreposição do material novo com o já 
aplicado. 
 
RENDIMENTO: 
1,25 Kg por milímetro de espessura por m². 
 
ARMAZENAGEM: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura. 
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VALIDADE: 
180 dias após a data de fabricação impressa na embalagem. 
 
IMPORTANTES: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término.  
Todas as argamassas compostas de cimento estão sujeitas a liberação de cal livre que 
compõe o cimento. Este fenômeno ocorre quando a umidade no interior da parede aflora 
à superfície, trazendo consigo os sais da cal livre de coloração esbranquiçada. Nas 
argamassas claras este fenômeno passa despercebido, no entanto, nas argamassas 
com cores fortes, este fenômeno poderá ficar visível. O REVESTITEX INTERNO colorido 
poderá apresentar nuances de cor devido ao método de sua aplicação. 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA – VETEX SELADOR ACRÍLICO 
 
É um produto para selar paredes internas e externas.  
É indicado para selar e uniformizar a absorção das superfícies nova interna e externa de 
reboco, concreto aparente, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Cor: Branca. 
Acabamento: Fosco. 
 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
Resina acrílica modificada, cargas minerais inertes, água e aditivos não metálicos. 
 
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE  
Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e sem 
poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser 
pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.   
Reboco novo: Aguardar secagem e a cura no mínimo 30 dias e aplicar Selador Acrílico.  
Superfícies pintadas, brilhantes ou acetinadas: Lixar até a perda total do brilho e eliminar 
o pó com pano umedecido com água.  
Concreto, tijolo aparente, gesso, blocos de concreto: aguardar a secagem e cura no 
mínimo 30 dias. Aplicar selador acrílico, seguindo as orientações contidas na 
embalagem.  
Reboco fraco, superfícies caiadas, superfícies com partes soltas: raspar e remover o 
máximo possível às partes soltas, eliminar o pó e aplicar selador acrílico, seguindo as 
orientações contidas na embalagem.  
Partes mofadas: lavar com solução de água sanitária e água na proporção de 1:1, deixar 
agir por 30min. Enxaguar bem e aguardar a secagem.  
Manchas de gordura ou graxa: lavar com uma mistura de água e detergente neutro, 
enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.  
Imperfeiçoes profundas: corrigir com reboco e aguardar a cura no mínimo 30 dias.  
Imperfeiçoes rasas: corrigir com massa corrida quando interno, ou massa acrílica 
quando externo. 
 
APLICAÇÃO 
Diluir 10% com água limpa. Utilizar rolo de lã, pincel e brocha. Aplicar de 1 a 2 demãos. 
Secagem entre demãos: 1 hora. Secagem final: 6 horas. 
 
EMBALAGEM 
16 litros. 
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RENDIMENTO 
Até 100 m²/demão. 
 
VALIDADE 
24 meses. 
 
ARMAZENAMENTO 
Armazenar em local abrigado, seco e arejado. A temperatura recomendada e de 10 a 
40°C. 
 
IMPORTANTES: 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA – SUPER FILITO  
 
Economiza cimento.  
Maior economia de mão de obra. 
Rapidez no trabalho. 
Melhor acabamento. 
Mais plasticidade e resistência. 
Impermeabilizante. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Embalagens de 17 Kg. 
 
PREPARO DO PRODUTO: 
O Super Filito Vetex pode ser utilizado com os traços de referência da tabela abaixo, que 
irão variar conforme a qualidade da areia utilizada: 
 
Aplicação  Cimento  Super Filito  Areia  

Emboço Interno 1 parte  1 parte  6 à 8 partes  

Emboço Externo 1 parte  1 parte  5 à 7 partes 

Assentamento de Tijolos  1 parte  1 parte  7 à 10 partes 
 
O endurecimento da massa é uniforme e progressivo. 
 
CONSUMO:  
Um saco de 17 Kg de Super Filito reveste 10 a 13 m2 com espessura de 1 cm ou 
assenta 230 a 250 blocos de 20 cm x 20 cm x 10 cm. 
 
ARMAZENAGEM E VALIDADE:  
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura, atendendo essas condições o produto tem duração de 24 
meses.  
 
IMPORTANTES: 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
Produto natural que não causa alergia quando manipulado. 
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FICHA TÉCNICA – VETEX TEXTURA RÚSTICA 
 
É um revestimento acrílico que proporciona um acabamento texturizado moderno, 
sofisticado e personalizado, permitindo criação de inúmeros efeitos dependendo da 
ferramenta utilizada e da sua criatividade. 
Indicada para ambientes internos e externos de reboco, bloco de concreto, fibrocimento 
e sobre repinturas. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Acabamento: Fosco texturizado.  
 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
Resina acrílica modificada, cargas minerais inertes, água e aditivos não metálicos. 
 
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE  
Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e sem 
poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser 
pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.   
Reboco novo: Aguardar secagem e a cura no mínimo 30 dias e aplicar Selador Acrílico.  
Superfícies pintadas, brilhantes ou acetinadas: Lixar até a perda total do brilho e eliminar 
o pó com pano umedecido com água.  
Concreto, tijolo aparente, gesso, blocos de concreto: aguardar a secagem e cura no 
mínimo 30 dias. Aplicar selador acrílico, seguindo as orientações contidas na 
embalagem.  
Reboco fraco, superfícies caiadas, superfícies com partes soltas: raspar e remover o 
máximo possível às partes soltas, eliminar o pó e aplicar selador acrílico, seguindo as 
orientações contidas na embalagem.  
Partes mofadas: lavar com solução de água sanitária e água na proporção de 1:1, deixar 
agir por 30min. Enxaguar bem e aguardar a secagem.  
Manchas de gordura ou graxa: lavar com uma mistura de água e detergente neutro, 
enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.  
Imperfeiçoes profundas: corrigir com reboco e aguardar a cura no mínimo 30 dias.  
Imperfeiçoes rasas: corrigir com massa corrida quando interno, ou massa acrílica 
quando externo. 
 
APLICAÇÃO 
Material pronto para uso. Utilizar espátula e desempenadeira de aço. Aplicar 1 (uma) 
demão. Secagem final: 24 horas. 
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EMBALAGEM 
16 litros. 
 
RENDIMENTO 
Até 6,5 m²/demão. 
O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, geometria da 
estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada depositada e 
técnica de aplicação. 
 
VALIDADE 
12 meses. 
 
ARMAZENAMENTO 
Armazenar em local abrigado, seco e arejado. A temperatura recomendada e de 10 a 
40°C. 
 
IMPORTANTES: 
É recomendável a utilização de EPI’s. 
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FICHA TÉCNICA - TRAÇO ASSENTAMENTO 
 
Argamassa pré-fabricada com matérias-primas selecionadas, que proporcionam 
excelente resistência, ótimo poder de aderência, grande plasticidade e inigualável 
acabamento. Substitui a “massa” de assentamento. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza, em embalagens de 50 Kg. 
 
INDICAÇÕES: 
Pode ser utilizada para assentamento de alvenaria de vedação ou estrutural em áreas 
internas e externas.  
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos não tóxicos. 
 
CUIDADOS: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término.  
 
BASE:  
Os tijolos ou blocos de concreto, sobre os quais será aplicado o “TRAÇO” devem estar 
limpos, livres de impurezas tais como: poeira, vernizes, tintas, graxas, óleos ou outros 
tipos de resíduos.  
Molhar a base antes da aplicação. 
 
PREPARO: 
Utilizar betoneira ou masseira limpa e estanque. Adicionar 15% de água ao produto (7,5 
litros) para cada 50 quilos podendo variar mais ou menos 5% de água em relação ao 
produto. Misturar bem até obter uma pasta cremosa e homogênea. Aplicá-la em seguida. 
O produto preparado deve ser utilizado no máximo em 90 minutos. 
Recomendações: Não adicionar cimento, cal ou qualquer outro material ao produto.  
 
APLICAÇÃO: 
Em tijolos ou bloco deve ser aplicada uma camada adequada do produto nas juntas 
horizontais e verticais, apertando um tijolo contra o outro.  
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ARMAZENAMENTO: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura.  
 
RENDIMENTO: 

• 17 kg/m² por 1 cm de espessura, em juntas horizontais. 
• 25 Kg/m² por 1cm de espessura, em juntas horizontais e verticais.  

 
VALIDADE: 
90 dias, a contar da data de fabricação.  
 
IMPORTANTE: 
Os resultados de consumo e classificação do produto foram desenvolvidos em 
laboratório, seguindo as normas de preparação e condições do mesmo. O consumo e a 
classificação podem variar em função da preparação e da aplicação (excesso ou falta 
d’água e ferramenta de aplicação). Ao manusear o produto usar luva de borracha, 
máscara para evitar a inalação de poeira e óculos. Em caso de ingestão não provocar 
vômito, em contato com os olhos lavar com água corrente, nos dois casos deve procurar 
ajuda médica. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. 
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FICHA TÉCNICA – TRAÇO ASSENTAMENTO ESTRUTURAL 
 
Argamassa pré-fabricada com matérias-primas selecionadas, que proporcionam 
excelente resistência, ótimo poder de aderência, grande plasticidade e inigualável 
acabamento. Substitui a “massa” de assentamento. Especialmente desenvolvida para o 
assentamento de alvenaria estrutural de 4, 6, 8, 10, 12, e 14 Mpa. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza, em embalagens de 50 Kg. 
 
INDICAÇÕES: 
Argamassa desenvolvida especialmente para assentamento de tijolo cerâmico e bloco 
cimentício estrutural.  
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos não tóxicos. 
 
CUIDADOS: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término.  
Não é recomendado utilizar: como revestimento interno e externo, contra piso, em 
substituição ao concreto, argamassa colante para revestimento cerâmico, revestimento 
de estanqueidade (caixa d’agua, piscina, etc...), situações de baixa e alta temperatura 
(churrasqueira, câmara frigorifica, etc...) em superfície contaminada com desmoldastes, 
poeira, revestimento a base de gesso, pinturas, etc...). 
 
BASE:  
A base sobre a qual será aplicado o “TRAÇO” deve estar limpa, livres de impurezas tais 
como: poeira, vernizes, tintas, graxas, óleos ou outros tipos de resíduos.  
 
PREPARO: 
Utilizar betoneira ou masseira limpa e estanque. Adicionar a quantidade de água da 
seguinte maneira: para argamassa de até 8 Mpa adicionar 15% de água e para as 
acimas de 8 Mpa adicionarem 16% de água. A quantidade de água pode variar de 
acordo com a forma de mistura, podendo ser menor caso seja misturada 
mecanicamente. Utilizar água limpa. Misturar a argamassa até obter uma pasta 
homogênea (isento de grumos secos).  
Recomendações: Não adicionar cimento, cal ou qualquer outro material ao produto.  
 
 



 

 
96 

 

APLICAÇÃO: 
Em tijolos ou bloco deve ser aplicada uma camada adequada do produto nas juntas 
horizontais e verticais, apertando um tijolo contra o outro. Em superfícies ressecadas, 
que recebam a incidência do sol ou presença de ventos, é indispensável o 
umedecimento do substrato (base). Usar o preparo no máximo 01 hora após a sua 
preparação. Observar o excesso ou falta de água, o que pode dificultar a aderência e a 
aplicação. O rendimento e a produtividade são maiores com o uso da bisnaga ou 
palhetas. O assentamento deve ser feito com espessura de junta de no mínimo de 1.0 
cm. 
 
ARMAZENAMENTO: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura.  
 
RENDIMENTO: 
Consumo aproximado de 17 kg/m² com palheta ou bisnaga, 30 kg/m² com colher de 
pedreiro, com assentamento de alvenaria (com junta vertical). 
 
VALIDADE: 
90 dias, a contar da data de fabricação.  
 
IMPORTANTE: 
Os resultados de consumo e classificação do produto foram desenvolvidos em 
laboratório, seguindo as normas de preparação e condições do mesmo. O consumo e a 
classificação podem variar em função da preparação e da aplicação (excesso ou falta 
d’água e ferramenta de aplicação). Ao manusear o produto usar luva de borracha, 
máscara para evitar a inalação de poeira e óculos. Em caso de ingestão não provocar 
vômito, em contato com os olhos lavar com água corrente, nos dois casos deve procurar 
ajuda médica. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. 
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FICHA TÉCNICA - TRAÇO CHAPISCOTEX 
 
Argamassa pré-fabricada com matérias-primas selecionadas, que proporcionam 
excelente aderência entre bases de baixa absorção (como o concreto) e as argamassas 
de revestimento. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza, em embalagens de 50 Kg. 
 
INDICAÇÕES: 
É indicado para execução de camadas de ancoragem para emboço e reboco, tanto em 
área interna como externa. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos não tóxicos. 
 
CUIDADOS: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término.  
 
BASE:  
Superfícies de concreto;  
Tijolos cimentícios.  
A base deve estar totalmente livre de impurezas, portanto recomenda-se a lavagem da 
base após escovação.  
 
PREPARO: 
Utilizar água limpa e recipiente estanque. Misturar aproximadamente 10 litros de água 
potável para cada 50 Kg de TRAÇO CHAPISCOTEX. Misturar a argamassa, com a 
quantidade de água especificada, até obter uma pasta homogênea (isento de grumos 
secos). A mistura deve apresentar uma consistência pastosa e aderente.  
Recomendações: não adicionar cimento, cal ou qualquer outro material ao produto.  
 
APLICAÇÃO: 
Com o lado liso da desempenadeira deve-se estender panos sobre a base limpa, 
formando uma camada de, no mínimo, 3 mm de espessura. Inclinar o lado dentado da 
desempenadeira formando um ângulo de 60° com a base a ser aplicada a argamassa e 
retirar o excesso do material formando cordões paralelos. Realizar cura úmida após 
execução do chapisco.  
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ARMAZENAMENTO: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura.  
 
RENDIMENTO: 
De 5 a 7 m² por saco de 50 Kg. 
 
VALIDADE: 
 90 dias, a contar da data de fabricação.  
 
IMPORTANTE: 
 Os resultados de consumo e classificação do produto foram desenvolvidos em 
laboratório, seguindo as normas de preparação e condições do mesmo. O consumo e a 
classificação podem variar em função da preparação e da aplicação (excesso ou falta 
d’água e ferramenta de aplicação). Ao manusear o produto usar luva de borracha, 
máscara para evitar a inalação de poeira e óculos. Em caso de ingestão não provocar 
vômito, em contato com os olhos lavar com água corrente, nos dois casos deve procurar 
ajuda médica. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. 
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FICHA TÉCNICA - TRAÇO CONTRAPISO  
 
Argamassa pré-fabricada com matérias-primas selecionadas, que proporcionam 
excelente resistência, ótimo poder de aderência e inigualável acabamento.  
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza, em embalagens de 50 Kg. 
 
INDICAÇÕES: 
É indicada para a execução de contrapisos ou camadas de regularização sobre bases de 
concreto simples ou armado. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos não tóxicos. 
 
CUIDADOS: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término.  
 
BASE:  
A base deve estar limpa, isenta de pó, graxa, óleo, eflorescência, materiais soltos ou 
quaisquer produtos ou incrustações que venham a prejudicar a aderência do contrapiso. 
 
PREPARO: 
Para o preparo da argamassa, acrescentar 4,5 a 5,0 litros de água para cada saco de 50 
kg e misturar em betoneira por um tempo mínimo de 3 min, em argamassadeira ou 
manualmente até a perfeita homogeneização. A argamassa deverá apresentar‐se sem 
excesso de água numa consistência tipo “farofa”. O volume de produção de argamassa 
deve ser controlado de modo que seja consumido em um prazo máximo de 2:30h. Só é 
permitido o re-amassamento com adição de água suplementar dentro dos períodos de 
tempo estabelecidos. 
Recomendações: Não adicionar cimento, cal ou qualquer outro material ao produto.  
 
APLICAÇÃO: 
Assentar primeiramente as taliscas para definição da espessura do contrapiso. Iniciar a 
aplicação preparando uma ponte de aderência entre o contrapiso e a base, polvilhando 
0,5kg de cimento por metro quadrado de superfície. Usar uma vassoura para espalhar e 
misturar o cimento com água, formando uma fina camada de ligação entre a base de 
concreto e argamassa de contrapiso que será aplicada. No lançamento da argamassa de 
contrapiso deverá ocorrer antes do endurecimento da nata da ponte de aderência, por 
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isso, faça a ponte de aderência primeiramente nos locais das mestras e após a 
conclusão destas, prossiga para as demais áreas. A produção das mestras deve ocorrer 
imediatamente antes do lançamento da argamassa para execução do contrapiso como 
um todo, não sendo adequada sua prévia execução. Aplique a argamassa de contrapiso 
e compacte com um soquete para obter uma camada de alta compacidade. Caso o 
contrapiso tenha uma espessura superior a 50 mm, execute a compactação em duas 
camadas consecutivas. Em áreas molhadas com previsão de ralo para escoamento de 
água, prever caimento mínimo de 1%. Para a perfeita consolidação superficial da 
camada de argamassa, mantê‐la úmida durante 7 dias pós a aplicação. No caso de 
aplicação de revestimento cerâmico sobre o contrapiso, deve‐se deixar a argamassa 
secar completamente, o que geralmente acontece após 14 dias da aplicação. 
 
ARMAZENAMENTO: 
Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura.  
 
RENDIMENTO: 
1 saco de 50 kg rende de 2,7 m²/cm de espessura; ou 20 kg/m²/cm de espessura; ou 32 
sacos/m³ de argamassa fresca. 
 
VALIDADE: 
 90 dias, a contar da data de fabricação.  
 
IMPORTANTE: 
Os resultados de consumo e classificação do produto foram desenvolvidos em 
laboratório, seguindo as normas de preparação e condições do mesmo. O consumo e a 
classificação podem variar em função da preparação e da aplicação (excesso ou falta 
d’água e ferramenta de aplicação). Ao manusear o produto usar luva de borracha, 
máscara para evitar a inalação de poeira e óculos. Em caso de ingestão não provocar 
vômito, em contato com os olhos lavar com água corrente, nos dois casos deve procurar 
ajuda médica. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. 
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FICHA TÉCNICA - TRAÇO MULTIUSO  
 
Argamassa pré-fabricada com matérias-primas selecionadas, que proporcionam 
excelente resistência, ótimo poder de aderência, grande plasticidade e inigualável 
acabamento. Áreas internas e externas. Substitui a “massa” de assentamento e o antigo 
“emboço” para alvenaria.  
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza, em embalagens de 20 Kg. 
 
INDICAÇÕES: 
Pode ser utilizada para assentamento e revestimento de alvenaria de vedação ou 
estrutural em áreas internas e externas.  
Quando aplicada como revestimento direto na alvenaria, substitui o chapisco, a massa 
grossa e a massa fina.  
Pode ser utilizada em áreas úmidas ou secas, com a mesma performance de baixa 
permeabilidade. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos não tóxicos. 
 
CUIDADOS: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término.  
 
BASE:  
Os tijolos ou blocos de concreto, sobre os quais será aplicado o “TRAÇO” para uso 
interno devem estar limpos, livres de impurezas tais como: poeira, vernizes, tintas, 
graxas, óleos ou outros tipos de resíduos.  
Molhar a base antes da aplicação.  
 
PREPARO: 
Em recipiente limpo e estanque adicionar aproximadamente 14% de água ao produto 
para argamassa de revestimento. A preparação pode ser manual ou mecânica (betoneira 
ou argamassadeira). A quantidade de água pode variar de acordo com a forma de 
mistura, podendo ser menor caso seja misturada mecanicamente. Utilizar água limpa e 
recipiente estanque. Misturar a argamassa até obter uma pasta homogênea (isento de 
grumos secos).  
Recomendações: Não adicionar cimento, cal ou qualquer outro material ao produto.  
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APLICAÇÃO: 
• APLICAÇÃO COMO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: Em tijolos ou bloco 

deve ser aplicada uma camada adequada do produto nas juntas horizontais e 
verticais, apertando um tijolo contra o outro.  

• APLICAÇÃO COMO REBOCO: Deve ser aplicada sobre a base a ser 
regularizada e logo a seguir sarrafeada, podendo posteriormente receber um 
acabamento camurçado.  

 
ARMAZENAMENTO: 
 Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura.  
 
RENDIMENTO: 

• RENDIMENTO PARA ALVENARIA:  
17 kg/m² por 1 cm de espessura, em juntas horizontais. 

     25 Kg/m² por 1cm de espessura, em juntas horizontais e verticais.  
 

• RENDIMENTO PARA REVESTIMENTO:  
17 Kg/m², para espessura de 1 cm.  

 
VALIDADE: 
 180 dias, a contar da data de fabricação.  
 
IMPORTANTE: 
Os resultados de consumo e classificação do produto foram desenvolvidos em 
laboratório, seguindo as normas de preparação e condições do mesmo. O consumo e a 
classificação podem variar em função da preparação e da aplicação (excesso ou falta 
d’água e ferramenta de aplicação). Ao manusear o produto usar luva de borracha, 
máscara para evitar a inalação de poeira e óculos. Em caso de ingestão não provocar 
vômito, em contato com os olhos lavar com água corrente, nos dois casos deve procurar 
ajuda médica. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. 
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FICHA TÉCNICA - TRAÇO EXTERNO  
 
Argamassa pré-fabricada com matérias-primas selecionadas, que proporcionam 
excelente resistência, ótimo poder de aderência, grande plasticidade e inigualável 
acabamento. Áreas internas e externas. Substitui a “massa” de assentamento e o antigo 
“emboço” para alvenaria.  
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza, em embalagens de 50 Kg. 
 
INDICAÇÕES: 
Pode ser utilizada para assentamento e revestimento de alvenaria de vedação ou 
estrutural em áreas internas e externas.  
Quando aplicada como revestimento direto na alvenaria, substitui o chapisco, a massa 
grossa e a massa fina.  
Pode ser utilizada em áreas úmidas ou secas, com a mesma performance de baixa 
permeabilidade. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos não tóxicos. 
 
CUIDADOS: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término.  
 
BASE:  
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término. 
 
PREPARO: 
Em recipiente limpo e estanque adicionar aproximadamente 14% de água ao produto 
para argamassa de revestimento. A preparação pode ser manual ou mecânica (betoneira 
ou argamassadeira). A quantidade de água pode variar de acordo com a forma de 
mistura, podendo ser menor caso seja misturada mecanicamente. Utilizar água limpa e 
recipiente estanque. Misturar a argamassa até obter uma pasta homogênea (isento de 
grumos secos).  
Recomendações: Não adicionar cimento, cal ou qualquer outro material ao produto.  
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APLICAÇÃO: 
 
APLICAÇÃO COMO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: Em tijolos ou bloco deve ser 
aplicada uma camada adequada do produto nas juntas horizontais e verticais, apertando 
um tijolo contra o outro.  
APLICAÇÃO COMO REBOCO: Deve ser aplicada sobre a base a ser regularizada e 
logo a seguir sarrafeada, podendo posteriormente receber um acabamento camurçado.  
 
ARMAZENAMENTO: 
 Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura.  
 
RENDIMENTO: 

• RENDIMENTO PARA ALVENARIA:  
17 kg/m² por 1 cm de espessura, em juntas horizontais. 
25 Kg/m² por 1cm de espessura, em juntas horizontais e verticais.  

• RENDIMENTO PARA REVESTIMENTO:  
17 Kg/m², para espessura de 1 cm.  

 
VALIDADE: 
 90 dias, a contar da data de fabricação.  
 
IMPORTANTE: 
 Os resultados de consumo e classificação do produto foram desenvolvidos em 
laboratório, seguindo as normas de preparação e condições do mesmo. O consumo e a 
classificação podem variar em função da preparação e da aplicação (excesso ou falta 
d’água e ferramenta de aplicação). Ao manusear o produto usar luva de borracha, 
máscara para evitar a inalação de poeira e óculos. Em caso de ingestão não provocar 
vômito, em contato com os olhos lavar com água corrente, nos dois casos deve procurar 
ajuda médica. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. 
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FICHA TÉCNICA - TRAÇO INTERNO  
 
Argamassa pré-fabricada com matérias-primas selecionadas, que proporcionam 
excelente resistência, ótimo poder de aderência, grande plasticidade e inigualável 
acabamento. Áreas internas. Substitui a “massa” de assentamento e o antigo “emboço” 
para alvenaria.  
 
CARACTERÍSTICAS: 
Cinza, em embalagens de 50 Kg. 
 
INDICAÇÕES: 
Pode ser utilizada para assentamento e revestimento de alvenaria de vedação ou 
estrutural em áreas internas.  
Quando aplicada como revestimento direto na alvenaria, substitui o chapisco, a massa 
grossa e a massa fina.  
Pode ser utilizada em áreas úmidas ou secas, com a mesma performance de baixa 
permeabilidade. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos não tóxicos. 
 
CUIDADOS: 
Proteger a área de trabalho da incidência de sol forte e chuva com uma lona desde o 
início do trabalho até pelo menos 24 horas após o término.  
 
BASE:  
Os tijolos ou blocos de concreto, sobre os quais será aplicado o “TRAÇO” para uso 
interno devem estar limpos, livres de impurezas tais como: poeira, vernizes, tintas, 
graxas, óleos ou outros tipos de resíduos.  
Molhar a base antes da aplicação.  
 
PREPARO: 
Em recipiente limpo e estanque adicionar aproximadamente 14% de água ao produto 
para argamassa de revestimento. A preparação pode ser manual ou mecânica (betoneira 
ou argamassadeira). A quantidade de água pode variar de acordo com a forma de 
mistura, podendo ser menor caso seja misturada mecanicamente. Utilizar água limpa e 
recipiente estanque. Misturar a argamassa até obter uma pasta homogênea (isento de 
grumos secos).  
Recomendações: Não adicionar cimento, cal ou qualquer outro material ao produto.  
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APLICAÇÃO: 
• APLICAÇÃO COMO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: Em tijolos ou bloco 

deve ser aplicada uma camada adequada do produto nas juntas horizontais e 
verticais, apertando um tijolo contra o outro.  

• APLICAÇÃO COMO REBOCO: Deve ser aplicada sobre a base a ser 
regularizada e logo a seguir sarrafeada, podendo posteriormente receber um 
acabamento camurçado.  

 
ARMAZENAMENTO: 
 Em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 
sacos / fardos de altura.  
 
RENDIMENTO: 

• RENDIMENTO PARA ALVENARIA: 17 kg/m² por 1 cm de espessura, em juntas 
horizontais. 

  25 Kg/m² por 1cm de espessura, em juntas horizontais e 
verticais.  

• RENDIMENTO PARA REVESTIMENTO: 17 Kg/m², para espessura de 1 cm.  
 
VALIDADE: 
 90 dias, a contar da data de fabricação.  
 
IMPORTANTE: 
 Os resultados de consumo e classificação do produto foram desenvolvidos em 
laboratório, seguindo as normas de preparação e condições do mesmo. O consumo e a 
classificação podem variar em função da preparação e da aplicação (excesso ou falta 
d’água e ferramenta de aplicação). Ao manusear o produto usar luva de borracha, 
máscara para evitar a inalação de poeira e óculos. Em caso de ingestão não provocar 
vômito, em contato com os olhos lavar com água corrente, nos dois casos deve procurar 
ajuda médica. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. 
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