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FACHADAS
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AQUECIDOS 
E PISCINAS 20 KG
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(11) 4653-9989
www.ultramassa.com.br

> Utilize EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, 

como óculos e luvas de borracha

> Em caso de CONTATO COM A PELE, lave 

com água e sabão. Se houver ressecamento, 

aplicar um creme hidratante.

> Em caso de CONTATO COM OS OLHOS, lave 

imediatamente com água em abundância e 

procure orientação médica.

> Em caso de INGESTÃO, procure imediata-

mente orientação médica.

ORIENTAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

     LIMPEZA
• No máximo 1 hora após o assentamento das cerâmicas 
com esponja de espuma de borracha, limpa e úmida.
• Consulte os fabricantes de cerâmicas especiais sobre 
como proceder com sua limpeza.
 * A liberação para o tráfego pode ocorrer após 72 horas 
para o pessoal da obra com cuidado, e após 14 dias para 
tráfego normal.

     VALIDADE
•Três meses a partir da data de fabricação impressa na em-
balagem, se respeitadas as condições de estocagem.
 

     ARMAZENAMENTO
Para preservação da qualidade, os sacos devem ser arma-
zenados em locais protegidos, limpos e secos. As pilhas 
devem ser colocadas sobre estrados secos e não devem 
ter mais do que 15 sacos de altura. Manter as pilhas afasta-
das a pelo menos 20 cm das paredes.

DADOS TÉCNICOS (TESTES DE RESISTÊNCIA)

ESPESSURA DA CAMADA | 3 mm a 5 mm

TEMPERATURA DE TRABALHO

• Do ar ambiente |  5°C até 40°C
• Da base de aplicação |  5°C até 27°C

CONSUMO POR ÁREA DA CERÂMICA/ 
TAMANHO DO DENTE DA DESEMPENADEIRA
De 4 a 5 kg/m2 podendo variar conforme a 
espessura da argamassa aplicada.

LIBERAR PARA O TRÁFEGO

• Pessoal da obra com cuidado | Após 72 horas
• Todo tráfego | Após 14 dias

COMPOSIÇÃO
A ULTRAMASSA COLANTE ACIII é uma mistura ho-
mogênea de cimento Portland e aditivos químicos 
especiais não tóxicos que melhoram o desempenho 
das argamassas.

ULTRAMASSA COLANTE ACIII para uso interno e 
externo, conforme a NBR 14.081

     INDICAÇÕES
Indicada:

• Fachadas (cerâmicas com absorção de 0,5% a 6%) 
• Cerâmicas em concreto
• Cerâmicas em piscinas aquecidas ou não e em saunas
• Piso de tráfego intenso
• Churrasqueiras não industriais 

Não Indicada:

• Lareiras, frigoríficos e outros 
casos especiais.
• Bases com pintura ou qualquer material que possa 
interferir na aderência da ULTRAMASSA COLANTE 
ACIII.

     BASES PARA APLICAÇÃO
• A base onde será aplicada a ULTRAMASSA COLAN-
TE ACIII deve estar plana, limpa, seca, isenta de poeira, 
substâncias oleosas, tintas, restos de argamassa ou outras 
condições que possam prejudicar a aderência.
• Emboços ou contrapiso sarrafeados ou desempenados 
curados há 14 dias; • Concretos curados há mais de 180 
dias; • Alvenaria de blocos vazados de concreto, blocos sili-
cocalcários, blocos de concreto celular, em paredes internas, 
conforme a norma técnica NBR 13.749; • As superfícies da 
base de aplicação não podem apresentar desvios de prumo 
e planeza, conforme a norma técnica NBR 13.749, devendo 
estar firmes, secas sem pó e completamente limpas.

     PREPARO DO PRODUTO
Utilização de EPIs
• Antes de manusear o produto, verifique a 
utilização dos EPIs necessários: capacete, óculos de 
proteção, respirador, luvas, protetor auricular e calçado 

de segurança.

     MISTURA
• Em um recipiente limpo, colocar 6 litros de água e um 
saco de ULTRAMASSA COLANTE ACIII. 
• Misturar até que se forme uma argamassa homogê-
nea e sem grumos. A ULTRAMASSA COLANTE ACIII 
pode ser preparada utilizando-se mistura mecânica 

(batelada).

     TEMPO DE UTILIZAÇÃO 
• O tempo máximo de utilização da ULTRAMASSA 
COLANTE ACIII é de 2 horas, contadas a partir do início 
da mistura. Durante esse período, não é recomendada 
a adição de água ou qualquer outro produto, bastando 
apenas reamassá-la antes da aplicação.

     APLICAÇÃO
•As placas cerâmicas devem estar secas e com o 
verso limpo.
• Aplique uma camada de 3 mm a 4 mm de espessura 
com o lado sem dentes da desempenadeira e a seguir 
passe o lado com dentes, em um ângulo de 60° em 
relação à base, formando cordões e sulcos.
• A argamassa retirada com os dentes da desempena-
deira deverá ser remisturada ao restante do material 
preparado, SEM adicionar mais água.
• Aplique as cerâmicas sobre os cordões da ULTRA-
MASSA COLANTE ACIII, fazendo-as deslizar um pouco 
sobre a argamassa colante até a posição final. Pressio-
ne com os dedos, com movimentos vibratórios, e bata 
levemente com martelo de borracha, sem danificar a 
superfície da cerâmica, de forma que amasse os cor-
dões e obtenha o contato de todo o verso da cerâmica 
com ULTRAMASSA COLANTE ACIII.
• Aplique ULTRAMASSA COLANTE ACIII com dentes da 
desempenadeira no verso da cerâmica com área maior 
que 900 cm2 no momento da aplicação.
• Aplique ULTRAMASSA COLANTE ACIII também no 
verso das cerâmicas de qualquer tamanho que tenham 
reentrâncias e saliências maiores que 1 mm no verso, de 
modo que as preencha no momento do assentamento.

     VERIFICAÇÃO DE ADERÊNCIA DE OBRA
• O revestimento cerâmico não deve ser assentado sobre 
a argamassa colante que já apresentar formação de pelí-
cula (início da secagem).
• Para verificação da aderência, deve-se remover ale-
atoriamente algumas placas cerâmicas imediatamente 
após o seu assentamento, observando seu tardoz, que 
deve se apresentar totalmente impregnado de pasta 
de argamassa colante.
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