
FICHA TÉCNICA PASTILHAS

Consumo
Estimado

Varia com o tamanho 
das cerâmicas e pode 
ser estimado entre 5 e 

7kg por m ².

kg
m2

Limpeza

Não use ácido para 
limpar. Use pano umede -

cido com água limpa.

Superfícies a
revestir

Emboço ou contrapiso 
com acabamento áspero 

e idade superior a 14 dias.
Devem estar isentas de 

poeiras, tintas, óleos, 
e�orescência etc. Se 

muito antigas, lisas ou 
impregnadas de 

desmoldantes, como no 
caso de concreto, devem 

ser apicoadas.

Cura

Os revestimentos prontos 
devem ser protegidos da 

chuva e não devem ser 
lavados durante as 
primeiras 48 horas. 

Proteger do sol direto 
durante 7 (sete) dias.

Preparação da pasta

Adicionar água limpa à mastercola pastilhas. Amassar até obter uma massa 
homogênea, pastosa e aderente.  Deixar descansar por 10 min e reamassar 

antes de fazer aplicação com a desempenadeira adequada. Aplicar a pasta 
em área não superior a 1m ².

Composição

Cimento portland cinza 
ou branco, areia 

quartzosa, pigmentos 
inorgânicos, aditivos e 

polímeros.

Armazenamento

Em local seco e arejado, 
sobre estrado e com 

altura máxima de 1,5m.

Utilização

Argamassa �exível para 
assentamento e rejunta -

mento simultâneo de 
pastilhas de vidro, porce -
lana e cerâmica em pisos, 

paredes, fachadas e 
piscinas, tanto em áreas 
internas como externas.

Aplicação

Espalhar a pasta forçando-a com o lado liso da desempenadeira, formando 
camada uniforme e necessária para compensar o empeno das peças e 
irregularidades da base. Em seguida, passar o lado denteado, formando cordões 
e sulcos.

No caso de placas de pastilhas coladas em papel, espalhar a pasta no verso da 
placa com desempenadeira de borracha, preenchendo as juntas das pastilhas e 
removendo o excesso de pasta. Posteriormente aplicar a placa sobre os cordões 
ainda frescos e pressionar sobre a base, em seguida bater com martelo de 
borracha sobre um gabarito plano de madeira para nivelar, deixando uma 
espessura de argamassa entre a pastilha e a base da ordem de 3mm.
Remover o papel quando a argamassa estiver �rme, ou seja, após 1 hora e no 
máximo 2 horas após o assentamento. Dar acabamento com esponja 
levemente umedecida em água limpa.

No caso de placas de pastilhas com pontos de cola ou telas no verso,
aplicar as placas sobre os cordões frescos, desempenados com 
desempenadeiras 8x8x8 mm e em seguida rejuntá-los com a própria
pasta de mastercola pastilhas.

Validade

12 (doze) meses a partir da data de fabricação, 
quando em sua embalagem original fechada e 

estocado como descrito acima.

Limitações
de uso

Não indicada para uso 
em churrasqueiras, 
lareiras, estufas e 
outras bases que 
possam impedir a 

perfeita aderência da 
mastercola pastilhas.


