
FICHA TÉCNICA - AC-II

Composição

Cimento, areia quart -
zosa padronizada, 

aditivos especiais com 
propriedades adesivas.

Armazenamento

Em local seco e arejado, 
sobre estrado e com 

altura máxima de 1,5m.

Desempenadeira a ser utilizada  Depende do tamanho da cerâmica:

Área de Cerâmica
S (cm 2 )

Desempenadeira
metálica (mm)

Aplicação da pasta de
argamassa

S < 400

400 ≤ S < 900 

S ≥ 900

6x6x6

8x8x8

8x8x8

na base

na base

na base e no verso da cerâmica
Colocação das 

peças

Para o perfeito empasta -
mento e aderência da 

pasta na base das
cerâmicas colocar as
cerâmicas um pouco

fora de posição, arrastar
pressionando e vibrar

manualmente e, por �m,
percutir com martelo de

borracha apropriado.

Consumo
Estimado

Varia com o tamanho 
das cerâmicas e pode 
ser estimado entre 4 e 

7kg por m ².

kg
m2

Superfícies a
revestir

Contrapiso, emboço, 
alvenarias, concreto, 

desde que planas, 
resistentes, isentas de

pó, tinta, óleos, 
e�orescências, etc. Todas 
as bases em argamassa 

a revestir devem ter idade 
superior a 7 (sete) dias.

Revestimento
Cerâmico

A base da cerâmica deve 
estar seca, isenta de pó 
natural e resíduos de pó 
mineral (engobe) usado 

na fabricação.

Cura

Os revestimentos prontos 
devem ser protegidos

da chuva e não devem
ser lavados durante as

primeiras 24 horas.
Proteger do sol direto 
durante 7 (sete) dias.

Resistência de Aderência a 28 dias

Cura Normal

Cura Submersa

Cura em Estufa

> 0,5 Mpa

> 0,5 Mpa

> 0,5 Mpa

Tempo em Aberto ≥ 20 minutos

Dados Técnicos

Ensaios conforme NBR 
14081 para argamassa 

colante tipo AC-II.

Limpeza

Não use ácido para 
limpar. Use pano umede -

cido com água limpa à 
medida que é feita a 

colocação das cerâmicas.

Atenção

Em condições ambientes 
adversas, não assentar as 

peças sobre cordões 
super�cialmente secos. 
Neste caso, remover os 
cordões e passar nova 

pasta fresca.

Utilização

Para assentamento de
revestimentos cerâmicos 

em interiores e exteriores.

Preparação da 
pasta

Adicionar água limpa 
conforme proporção na 

embalagem até obter 
uma massa homogênea, 

pastosa e aderente. 
Deixar descansar por 10 

minutos e reamassar 
antes de aplicar com a 

desempenadeira 
adequada.

Rejuntamento

Deve ser feito no mínimo
3 dias após terminado o 

assentamento.

Validade

6 (seis) meses a partir
da data de fabricação, 

quando em sua embala -
gem original fechada

 e estocado como
descrito acima.


