
FICHA TÉCNICA - AC III

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

Colocar a peça sobre os 
cordões de argamassa e 
bater levemente e repeti -

das vezes com soquete 
de borracha para garantir 

impregnação total na 
base da peça.

Varia com o tamanho das 
cerâmicas e pode ser 
estimado entre 5 e 7kg 
por m ².

Consumo
Estimado

kg
m2

Superfícies a
revestir

Emboço ou contrapiso 
com acabamento áspero 
e idade superior a 7 dias.

Devem estar isentas de 
poeira, tintas, óleos, e�o -
rescências, etc. Se muito 
antigas, lisas ou  impreg -
nadas de desmoldante, 
devem ser apicoadas.

Resistência de Aderência a 28 dias

Cura Normal

Cura Submersa

Cura em Estufa

≥ 1,0 Mpa

≥ 1,0 Mpa

≥ 1,0 Mpa

Tempo em Aberto ≥ 20 minutos

Dados Técnicos

Ensaios conforme NBR 
14081 para argamassa 

colante tipo AC-III.

Limpeza

Não use ácido para 
limpar. Use pano umede -

cido com água limpa.

Revestimento
Cerâmico

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

na fabricação. Para 
fachadas, piscinas e 

ambientes molháveis deve 
ter baixa absorção de 

água. Peças com ranhuras 
em sua base (tardoz), as 
mesmas devem ser  pre -
enchidas com a pasta de 
argamassa por ocasião 

do assentamento.

Atenção

Em condições ambientes 
adversas, não assentar as 

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

pasta fresca.
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.

Preparação da 
pasta

Adicionar água limpa 
conforme proporção na 

embalagem até obter 
uma massa homogênea, 

pastosa e aderente. 
Deixar descansar por 10 
min e reamassar antes 

de aplicar com a desem -
penadeira adequada.

Composição

Cimento, areia quartzosa 
padronizada, aditivos 

especiais com proprieda -
des adesivas.

Armazenamento

Em local seco e arejado, 
sobre estrado e com 

altura máxima de 1,5m.

Utilização

Para assentamento de 
revestimentos cerâmicos, 

porcelanato, mármore, 
granito, pisos reti�cados, 

pastilhas e blocos de 
vidro, em áreas internas e 

externas, fachadas, 
piscinas e paredes de 

gesso acortonado.

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.


