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Argamassa colante para assentamento de peças cerâmicas em 
áreas internas. 

SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

• Áreas internas.
• Emboço ou contrapiso sarrafeado ou desempenado, com 
pelo menos 14 dias de cura.
• Concreto com superfície rústica ou lisa, porém seca.
• A base deverá estar seca, livre de partículas soltas e 
isenta de manchas de óleo, tintas, gorduras ou outras 
condições que prejudiquem a aderência.

SUPERFÍCIES IMPRÓPRIAS PARA APLICAÇÃO

• Áreas externas.
• Áreas de fachadas e piscinas.
• Estufas, saunas, lareiras, churrasqueiras, câmaras 
frigoríficas, revestimentos especiais e áreas expostas às 
variações climáticas.
• A ARGAMASSA COLANTE INTERIORES ASSENTAMAIS 
AC-I não deve ser utilizada sobre superfícies com pintura, 
textura ou qualquer produto que impeça a sua aderência 
normal.

MODO DE PREPARO

1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e 
do vento.
2. Adicione água potável até obter uma argamassa 
homogênea, sem grumos, cremosa e consistente.
3. Deixe o material em repouso durante 10 minutos e 
remisture antes do uso.
4. O material preparado deve ser utilizado no prazo 
máximo de 90 minutos.
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IMPORTANTE

Deve ser observada a dimensão dos dentes da 
desempenadeira, de acordo com a área da peça cerâmica, 
conforme a tabela:
Área (cm²)                     Dimensão (mm)
< 400                                      Quadrados 6 x 6 x 6
≥ 400                                      Quadrados 8 x 8 x 8
Caso ocorram desgastes superiores a 1 mm nos dentes da 
desempenadeira, a substituição deverá ser realizada.

FICHA TÉCNICA

Composição: Cimento, agregados minerais classificados e 
aditivos especiais não-tóxicos.
• Cor: Cinza
• Consumo: 
• Aplicação somente na base: 5 kg/m² 
• Aplicação na base e no verso da placa: 8 kg/m²
• Temperatura: 
• Ambiente: +5° C até +40° C
• Superfície: +5° C até +27° C
• Espessura: 3 a 5 mm
• Tempo em aberto ≥ 15 minutos
• Validade: 12 meses a partir da data de fabricação 
impressa na embalagem.
• Embalagem: Sacos plásticos de 20 kg.

INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA

• Efetue a limpeza das peças cerâmicas no máximo em 
1 hora após a aplicação, utilizando uma esponja limpa e 
úmida. 
Para finalizar, use um pano seco e limpo.
• Nunca utilize ácido para a limpeza.

COLAGEM SEGURA

Para obter uma perfeita aderência e controlar o “tempo em 
aberto” durante o assentamento, utilize o teste do dedo:
1. Aplique a ARGAMASSA COLANTE INTERIORES 
ASSENTAMAIS AC-I sobre a base em aproximadamente
2 m².
2. Utilize o dedo polegar seco e limpo a cada 5 minutos 
durante o assentamento, pressionando a argamassa 
estendida na superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado de ARGAMASSA 
COLANTE INTERIORES ASSENTAMAIS AC-I.
4. A partir do momento em que, ao toque do dedo, 
quase nada de ARGAMASSA COLANTE INTERIORES 
ASSENTAMAIS AC-I ficar impregnada, é necessário retirar 
o produto estendido na superfície e reaplicar um novo 
pano de argamassa. 

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em 
pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância 
mínima de 30 cm da parede, na embalagem original 
fechada.

CUIDADOS PARA APLICAÇÃO

Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, 
máscara e luvas de borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com 
água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente 
com água em abundância e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação 
médica.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. As peças cerâmicas que serão assentadas e as superfícies de 
aplicação devem estar limpas, secas e isentas de gordura ou 
qualquer derivado de petróleo.
2. Carregue a desempenadeira de aço com a ARGAMASSA 
COLANTE INTERIORES ASSENTAMAIS AC-I, com o lado liso, 
estenda o produto numa área de aproximadamente 2 m², 
formando uma camada uniforme de 3 a 4 mm de espessura.

3. Em seguida, passe o lado denteado da desempenadeira, 
formando sulcos ou cordões.
4. O excesso de material removido com os dentes da 
desempenadeira deverá retornar ao recipiente para ser 
remisturado sem adição de água.

5. A seguir, assente as peças cerâmicas sobre os cordões da 
ARGAMASSA COLANTE INTERIORES ASSENTAMAIS AC-I 
fazendo-as deslizar até a posição final.
6. Com o auxílio de um martelo de borracha, promova leves 
toques sem danificar a superfície das peças cerâmicas, até 
amassar totalmente os cordões da ARGAMASSA COLANTE 
INTERIORES ASSENTAMAIS AC-I e obter o contato de todo o 
verso da placa com a argamassa.

OBSERVAÇÕES

• Peças cerâmicas com área igual ou superior a 900 cm² devem 
receber uma aplicação de ARGAMASSA COLANTE INTERIORES 
ASSENTAMAIS AC-I também em seu verso, formando cordões 
que deverão ser cruzados com os cordões formados na superfície 
a ser utilizada.
• Peças cerâmicas de qualquer dimensão que apresentem 
reentrâncias ou saliências maiores que 1 mm, ou que 
sejam assentadas em áreas de alto tráfego, devem receber 
uma aplicação da ARGAMASSA COLANTE INTERIORES 
ASSENTAMAIS AC-I também em seu verso, no momento da 
aplicação.
• Sempre mantenha as juntas de assentamento e movimentação 
de acordo com o fabricante ou de acordo com as normas técnicas 
ABNT NBR 13.753 e ABNT NBR 13.754.
• Proteja a área do tráfego durante as primeiras 72 horas após o 
assentamento.
• O Rejuntamento das peças cerâmicas deve ser iniciado no 
mínimo após 72 horas do seu assentamento.
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Argamassa colante para assentamento de peças  cerâmicas em 
áreas internas e externas.

SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

• Áreas internas e externas.
• Emboço ou contrapiso sarrafeado ou desempenado, com 
pelo menos 14 dias de cura.
• Em fachadas, o assentamento de revestimentos 
cerâmicos com dimensão superior a 400 cm² pode ser 
efetuado até a altura máxima de 3 m.
• A base deverá estar seca, livre de partículas soltas e 
isenta de manchas de óleo, tintas, gorduras ou outras 
condições que prejudiquem a aderência. 

PISCINAS

Piscinas podem ser cheias de água 5 dias após a aplicação 
do rejuntamento.

SUPERFÍCIES IMPRÓPRIAS PARA APLICAÇÃO

• A ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL ASSENTAMAIS 
AC-II não deve ser utilizada em estufas, saunas, lareiras, 
churrasqueiras e câmaras frigoríficas.
• A ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL ASSENTAMAIS 
AC-II não deve ser utilizada sobre superfícies com pintura, 
textura ou qualquer produto que impeça a sua aderência 
normal.
 
MODO DE PREPARO

1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e 
do vento.
2. Adicione água potável até obter uma argamassa 
homogênea, sem grumos, cremosa e consistente.
3. Deixe o material em repouso durante 10 minutos e 
remisture antes do uso.
4. O material preparado deve ser utilizado no prazo 
máximo de 90 minutos.
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IMPORTANTE

Deve ser observada a dimensão dos dentes da 
desempenadeira de acordo com a área da peça cerâmica, 
conforme a tabela:
Área (cm²)                      Dimensão (mm)
< 400                                       Quadrados 6 x 6 x 6
≥ 400                                       Quadrados 8 x 8 x 8
Caso ocorram desgastes superiores a 1 mm nos dentes da 
desempenadeira, a substituição deverá ser realizada.

FICHA TÉCNICA

• Composição: Cimento, agregados minerais classificados e 
aditivos especiais não-tóxicos.
• Consumo: 
• Aplicação somente na base: 5 kg/m²
• Aplicação na base e no verso da placa: 9 kg/m²
• Temperatura: 
• Ambiente: +5° C até +40° C
• Superfície: +5° C até +27° C
• Espessura: 5 a 6 mm 
• Tempo em aberto ≥ 20 minutos
• Validade: 12 meses a partir da data de fabricação impressa 
na embalagem.
• Embalagem: Saco plástico de 20 kg.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

• Efetue a limpeza das peças cerâmicas no máximo em 1 hora 
após a aplicação, utilizando uma esponja limpa e úmida. Para 
finalizar, use um pano seco e limpo.
• Nunca utilize ácido para a limpeza.

COLAGEM SEGURA

Para obter uma perfeita aderência e controlar o “tempo em 
aberto” durante o assentamento, utilize o teste do dedo:
1. Aplique ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL ASSENTAMAIS 
AC-II sobre a base em aproximadamente 2 m².
2. Utilize o dedo polegar seco e limpo a cada 5 minutos 
durante o assentamento, pressionando a argamassa 
estendida na superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado de ARGAMASSA COLANTE 
FLEXÍVEL ASSENTAMAIS AC-II.
4. A partir do momento em que, ao toque do dedo, quase 
nada de ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL ASSENTAMAIS 
AC-II ficar impregnada, é necessário retirar o produto 
estendido na superfície e reaplicar um novo pano de 
argamassa.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas 
com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 30 
cm da parede, na embalagem original fechada. 

CUIDADOS PARA APLICAÇÃO

• Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, 
máscara e luvas de borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com 
água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com 
água em abundância e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação 
médica.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. Proteja a área contra o sol, chuva e vento.  As peças cerâmicas 
que serão assentadas e suas superfícies de aplicação deverão 
estar limpas, secas e isentas de gordura ou qualquer derivado de 
petróleo.
2. Carregue a desempenadeira de aço com ARGAMASSA 
COLANTE FLEXÍVEL ASSENTAMAIS AC-II, com o lado liso, 
estenda o produto numa área de aproximadamente 2 m², 
formando uma camada uniforme de 5 a 6 mm de espessura.

3. Em seguida, passe o lado denteado da desempenadeira, 
formando sulcos ou cordões.
4. O excesso de material removido com os dentes da 
desempenadeira deverá retornar ao recipiente para ser 
remisturado.

5. Assente as peças cerâmicas sobre os cordões da ARGAMASSA 
COLANTE FLEXÍVEL ASSENTAMAIS AC-II, fazendo-as deslizar 
um pouco até a posição final.
6. Com o auxílio de um martelo de borracha, promova leves 
toques sem danificar a superfície das peças cerâmicas, até 
amassar totalmente os cordões da ARGAMASSA COLANTE 
FLEXÍVEL ASSENTAMAIS AC-II, e obter o contato de todo o verso 
da placa com a argamassa.

OBSERVAÇÕES

• As peças cerâmicas devem apresentar uma absorção de água 
mínima de 3% e máxima de 5%.
• Peças cerâmicas com área igual ou superior a 900 cm² devem 
receber uma aplicação de ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL 
ASSENTAMAIS AC-II também em seu verso, formando cordões 
que deverão ser cruzados com os cordões formados na superfície 
a ser utilizada. 
• Peças cerâmicas de qualquer dimensão que apresentem 
reentrâncias ou saliências maiores que 1 mm, ou que sejam 
assentadas em áreas de alto tráfego, devem receber uma 
aplicação da ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL ASSENTAMAIS 
AC-II também em seu verso, no momento da aplicação. 
• Sempre mantenha juntas de assentamento e movimentação 
de acordo com o fabricante ou de acordo com as normas técnicas 
ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e ABNT NBR 13.755.
• Proteja a área do tráfego durante as primeiras 72 horas após o 
assentamento.
• O rejuntamento das peças cerâmicas deve ser iniciado no 
mínimo após 72 horas do seu assentamento.
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Argamassa colante para assentamento de revestimentos tipo 
porcelanato até 80 cm x 80 cm em áreas internas e externas.

SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

• Áreas internas ou externas, inclusive piscinas e saunas.
• Emboço ou contrapiso sarrafeado ou desempenado, com 
pelo menos 14 dias de cura.
• Concreto curado há mais de 28 dias, com superfície 
rústica ou lisa.
• Em fachadas, o assentamento de revestimentos 
cerâmicos com dimensão superior a 400 cm² pode ser 
efetuado até a altura máxima de 3 m.
• A base deverá estar curada, firme, seca, completamente 
limpa, livre de partículas soltas, resina, tinta, óleo, textura 
ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência 
normal.
PISCINAS

Piscinas podem ser cheias de água 5 dias após a aplicação 
do rejuntamento.

SUPERFÍCIES IMPRÓPRIAS PARA APLICAÇÃO

• Para evitar manchas sobre o revestimento de cor 
clara, deverá ser usada a ARGAMASSA COLANTE 
PORCELANATO ASSENTAMAIS AC-III BRANCA.
• A ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO 
ASSENTAMAIS AC-III  não deve ser utilizada em estufas, 
lareiras, churrasqueiras, fornos e câmaras frigoríficas.
• A ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO 
ASSENTAMAIS AC-III CINZA não deve ser utilizada para 
assentamentos em superfícies com resina, tinta, óleo, 
textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua 
aderência normal.
• Revestimentos de pastilhas cerâmicas devem ser 
assentadas conforme especificações técnicas contidas 
no manual do fabricante. Quando as informações não 
estiverem disponíveis, consulte o departamento técnico 
da Assenta Mais.

MODO DE PREPARO

1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e 
do vento.
2. Adicione água potável até obter uma argamassa 
homogênea, sem grumos, cremosa e consistente.
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IMPORTANTE

Deve ser observada a dimensão dos dentes da 
desempenadeira de acordo com a área da peça cerâmica, 
conforme a tabela:
Área (cm²)                     Dimensão (mm)
< 400                          Quadrados 6 x 6 x 6
≥ 400                          Quadrados 8 x 8 x 8
Caso ocorram desgastes superiores a 1 mm nos dentes da 
desempenadeira, a substituição deverá ser realizada.

FICHA TÉCNICA

• Composição: Cimento Portland, agregados minerais 
classificados e aditivos especiais não-tóxicos.
• Cor: Cinza
• Consumo: 
• Aplicação somente na base: 6 kg/m²
• Aplicação na base e no verso da placa: 9 kg/m²
• Temperatura: 
• Ambiente: +5˚ C até +40˚ C
• Superfície: +5˚ C até +27˚ C
• Espessura: 3 a 6 mm
• Tempo em aberto: ≥ 20 minutos
• Validade: 12 meses a partir da data de fabricação 
impressa na embalagem.
• Embalagem: Sacos plásticos de 20 kg.

ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA

• Efetue a limpeza das placas de porcelanato no máximo 
em 1 hora após a aplicação, utilizando uma esponja limpa e 
úmida. Para finalizar, use um pano seco e limpo.
• Nunca utilize ácido para a limpeza.

COLAGEM SEGURA

Para obter uma perfeita aderência e controlar o “tempo em 
aberto” durante o assentamento, utilize o teste do dedo:
1. Aplique a ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO 
ASSENTAMAIS AC-III CINZA sobre a base, em 
aproximadamente 2 m².
2. Utilize o dedo polegar seco e limpo, a cada 5 minutos, 
durante o assentamento, pressionando a argamassa 
estendida na superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado de ARGAMASSA 
COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIS AC-III CINZA.
4. A partir do momento em que, ao toque do dedo, 
quase nada de ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO 
ASSENTAMAIS AC-III CINZA ficar impregnada, será 
necessário retirar o produto estendido na superfície e 
reaplicar um novo pano de argamassa.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas 
com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 
30 cm da parede, na embalagem original fechada.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

• Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, 
máscara e luvas de borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com 
água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente 
com água em abundância e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação 
médica.

3. Deixe o material em repouso durante 10 minutos e remisture 
antes do uso.
4. O material preparado deve ser utilizado no prazo máximo de 
90 minutos

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. Proteja a área contra o sol, chuva e vento durante a execução 
do trabalho, e no mínimo até 24 horas após a aplicação. 
A superfície deverá estar aprumada e plana.
2. A superfície de aplicação deve estar curada, firme, seca e 
completamente limpa.
3. Carregue a desempenadeira de aço com a ARGAMASSA 
COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIS AC-III CINZA, e com 
o lado liso, estenda o produto numa área de aproximadamente 2 
m².

4. Em seguida, passe o lado denteado da desempenadeira, 
formando sulcos ou cordões.
5. O excesso de material removido com os dentes da 
desempenadeira deverá retornar ao recipiente para ser 
remisturado.

6. Para os casos abaixo, deverá ser efetuada uma aplicação da 
ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIS 
AC-III CINZA também no verso da peça, com a desempenadeira 
denteada 8 mm x 8 mm x 8 mm e os cordões deverão ser 
cruzados com os da superfície a ser revestida: 
• Peças cerâmicas com área superior a 900 cm² (ex. 30 cm X 30 
cm)
• Peças cujo verso apresente reentrâncias e saliências superiores 
a 1 mm.
• Pisos em áreas externas e de alto tráfego.
7. Assente as peças cerâmicas sobre os cordões da ARGAMASSA 
COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIS AC-III CINZA, 
fazendo-as deslizar um pouco até a posição final.
8. Com o auxílio de um martelo de borracha, promova leves 
toques de modo a amassar os cordões e obter o contato de todo o 
verso da cerâmica com a argamassa.

OBSERVAÇÕES

• Sempre mantenha as juntas de assentamento e movimentação 
de acordo com o fabricante do porcelanato, ou de acordo com as 
normas ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e ABNT NBR 13.755.
• Proteja a área do tráfego durante as primeiras 72 horas após o 
assentamento.
• O rejuntamento das peças deve ser iniciado no mínimo após 72 
horas do seu assentamento.
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Argamassa colante para assentamento de revestimentos tipo
porcelanato até 80 cm x 80 cm em áreas internas e externas.

SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

• Áreas internas ou externas, inclusive piscinas e saunas.
• Emboço ou contrapiso sarrafeado ou desempenado, com 
pelo menos 14 dias de cura.
• Concreto curado há mais de 28 dias com superfície 
rústica ou lisa.
• Áreas internas ou externas, inclusive piscinas e saunas.
• Em fachadas, o assentamento de revestimentos 
cerâmicos com dimensão superior a 400 cm² pode ser 
efetuado até a altura máxima de 3 m.
• A base deverá estar curada, firme, seca, completamente 
limpa, livre de partículas soltas, resina, tinta, óleo, textura 
ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência 
normal.

PISCINAS

Piscinas podem ser cheias de água 5 dias após a aplicação 
do rejuntamento.

SUPERFÍCIES IMPRÓPRIAS PARA APLICAÇÃO

• A ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO 
ASSENTAMAIS AC-III BRANCA não deve ser utilizada 
em estufas, lareiras, churrasqueiras, fornos e câmaras 
frigoríficas.
• A ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO 
ASSENTAMAIS AC-III BRANCA não deve ser utilizada para 
assentamentos em superfícies com resina, tinta, óleo, 
textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua 
aderência normal.
• Revestimentos de pastilhas cerâmicas devem ser 
assentadas conforme especificações técnicas contidas 
no manual do fabricante. Quando as informações não 
estiverem disponíveis, consulte o departamento técnico 
da Assenta Mais.

MODO DE PREPARO

1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e 
do vento.
2. Adicione água potável até obter uma argamassa 
homogênea, sem grumos, cremosa e consistente.
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IMPORTANTE
Deve ser observada a dimensão dos dentes da 
desempenadeira de acordo com a área da peça cerâmica, 
conforme a tabela: 
Área (cm²)                      Dimensão (mm)
< 400                                      Quadrados 6 x 6 x 6
≥ 400                                      Quadrados 8 x 8 x 8
Caso ocorram desgastes superiores a 1 mm nos dentes da 
desempenadeira, a substituição deverá ser realizada.

FICHA TÉCNICA

• Composição: Cimento Portland, agregados minerais 
classificados e aditivos especiais não-tóxicos.
• Cor: Branco
• Consumo: 
• Aplicação somente na base: 6 kg/m²
• Aplicação na base e no verso da placa: 9 kg/m²
• Temperatura: 
• Ambiente: +5˚ C até +40˚ C
• Superfície: +5˚ C até +27˚ C
• Espessura: 3 a 6 mm
• Tempo em aberto ≥20 minutos
• Validade: 12 meses a partir da data de fabricação 
impressa na embalagem.
• Embalagem: Sacos plásticos de 20 kg.

ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA

• Efetue a limpeza das placas de porcelanato no máximo 
em 1 hora após a aplicação, utilizando uma esponja limpa e 
úmida, e para finalizar, um pano seco e limpo.
• Nunca utilize ácido para a limpeza.

COLAGEM SEGURA

Para obter uma perfeita aderência e controlar o “tempo em 
aberto” durante o assentamento, utilize o teste do dedo:
1. Aplique ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO 
ASSENTAMAIS AC-III BRANCA sobre a base, em 
aproximadamente 2 m².
2. Utilize o dedo polegar seco e limpo, a cada 5 minutos, 
durante o assentamento, pressionando a argamassa 
estendida na superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado de ARGAMASSA 
COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIS AC-III BRANCA.
4. A partir do momento em que, ao toque do dedo, 
quase nada de ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO 
ASSENTAMAIS AC-III BRANCA ficar impregnada, será 
necessário retirar o produto estendido na superfície e 
reaplicar um novo pano de argamassa.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas 
com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 
30 cm da parede, na embalagem original fechada.

CUIDADOS PARA APLICAÇÃO

• Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, 
máscara e luvas de borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com 
água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente 
com água em abundância e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação 
médica.

3. Deixe o material em repouso durante 10 minutos e remisture 
antes do uso.
4. O material preparado deve ser utilizado no prazo máximo de 
90 minutos.
 
INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO
 
1. Proteja a área contra o sol, chuva e vento durante a execução 
do trabalho, e no mínimo até 24 horas após a aplicação. 
A superfície deverá estar aprumada e plana.
2. A superfície de aplicação deverá estar curada, firme, seca e 
completamente limpa.
3. Carregue a desempenadeira de aço com a ARGAMASSA 
COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIS AC-III BRANCA, e com 
o lado liso, estenda o produto numa área de aproximadamente 2 
m².

4. Em seguida, passe o lado denteado da desempenadeira 
formando sulcos ou cordões.
5. O excesso de material removido com os dentes da 
desempenadeira deverá retornar ao recipiente para ser 
remisturado.

6. Para os casos abaixo, deverá ser efetuada uma aplicação da 
ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIS 
AC-III BRANCA também no verso da peça, com a 
desempenadeira denteada 8 mm x 8 mm x 8 mm e os cordões 
deverão ser cruzados com os da superfície a ser revestida.
• Peças cerâmicas com área superior a 900 cm² 
(ex. 30 cm X 30 cm)
• Peças cujo verso apresente reentrâncias e saliências superiores 
a 1 mm.
• Pisos em áreas externas e de alto tráfego.
7. Assente as peças cerâmicas sobre os cordões da ARGAMASSA 
COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIS AC-III BRANCA, 
fazendo-as deslizar um pouco até a posição final.
8. Com o auxílio de um martelo de borracha, promova leves 
toques de modo a amassar os cordões e obter o contato de todo o 
verso da cerâmica com a argamassa.

OBSERVAÇÕES

• Sempre mantenha as juntas de assentamento e movimentação 
de acordo com o fabricante do porcelanato ou de acordo com as 
normas ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e ABNT NBR 13.755.
• Proteja a área do tráfego durante as primeiras 72 horas após o 
assentamento.
• O rejuntamento das peças deve ser iniciado no mínimo após 72 
horas do seu assentamento.
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Argamassa colante especial para assentamento de revestimentos 
tipo cerâmicas e porcelanatos, de  qualquer tamanho, em áreas 
internas e externas.

SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

•  Emboço ou contrapiso sarrafeado ou desempenado, com 
pelo menos 14 dias de cura.
• Concreto curado há mais de 28 dias com superfície 
rústica ou lisa.
• Áreas internas ou externas, inclusive piscinas e saunas.
• Em fachadas, o assentamento de revestimentos 
cerâmicos com dimensão superior a 400 cm², pode ser 
efetuado até a altura máxima de 3 m.
• A base deverá estar curada, firme, seca, completamente 
limpa, livre de partículas soltas, resina, tinta, óleo, textura 
ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência 
normal. 

PISCINAS

Piscinas podem ser cheias de água 5 dias após a aplicação 
do rejuntamento.

SUPERFÍCIES IMPRÓPRIAS PARA APLICAÇÃO

• A ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO 
ASSENTAMAIS MAX não deve ser utilizada em estufas, 
lareiras, churrasqueiras, fornos e câmaras frigoríficas.
• A ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO 
ASSENTAMAIS MAX não deve ser utilizada para 
assentamentos em superfícies com resina, tinta, óleo, 
textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua 
aderência normal.
• Revestimentos de pastilhas cerâmicas devem ser 
assentadas conforme especificações técnicas contidas 
no manual do fabricante. Quando as informações não 
estiverem disponíveis, consulte o departamento técnico 
da Assenta Mais.

MODO DE PREPARO

1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e 
do vento.
2. Adicione água potável até obter uma argamassa 
homogênea, sem grumos, cremosa e consistente.
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IMPORTANTE

Deve ser observada a dimensão dos dentes da 
desempenadeira de acordo com a área da peça cerâmica, 
conforme a tabela:
Área (cm²)                 Dimensão (mm)
< 400                                  Quadrados 6 x 6 x 6
≥ 400                                  Quadrados 8 x 8 x 8
Caso ocorram desgastes superiores a 1 mm nos dentes da 
desempenadeira, a substituição deverá ser realizada.

FICHA TÉCNICA

• Composição: Cimento Portland, agregados minerais 
classificados e aditivos especiais não-tóxicos.
• Cor: Cinza
• Consumo: 
• Aplicação somente na base: 6 kg/m²
• Aplicação na base e no verso da placa: 9 kg/m²
• Temperatura: 
• Ambiente: +5˚ C até +40˚ C
• Superfície: +5˚ C até +27˚ C
• Espessura: 3 a 6 mm
• Validade: 12 meses a partir da data de fabricação 
impressa na embalagem.
• Embalagem: Sacos plásticos de 20 kg.

ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA

• Efetue a limpeza das placas de porcelanato no máximo 
em 1 hora após a aplicação, utilizando uma esponja limpa e 
úmida. Para finalizar, use um pano seco e limpo.
• Nunca utilize ácido para a limpeza.

COLAGEM SEGURA

Para obter uma perfeita aderência e controlar o “tempo em 
aberto” durante o assentamento, utilize o teste do dedo:
1. Aplique ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO 
ASSENTAMAIS MAX sobre a base, em aproximadamente 
2 m².
2. Utilize o dedo polegar seco e limpo, a cada 5 minutos, 
durante o assentamento, pressionando a argamassa 
estendida na superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado de ARGAMASSA 
COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIS MAX.
4. A partir do momento em que, ao toque do dedo, 
quase nada de ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO 
ASSENTAMAIS MAX ficar impregnada, será necessário 
retirar o produto estendido na superfície e reaplicar um 
novo pano de argamassa.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas 
com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 
30 cm da parede, na embalagem original fechada.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

• Utilize equipamentos de proteção como óculos, máscara 
e luvas de borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com 
água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente 
com água em abundância e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação 
médica.

3. Deixe o material em repouso durante 10 minutos e remisture 
antes do uso.
4. O material preparado deve ser utilizado no prazo máximo de 
90 minutos.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. Proteja a área contra o sol, chuva e vento durante a execução 
do trabalho, e no mínimo até 24 horas após a aplicação. 
A superfície deverá estar aprumada e plana.
2. A superfície de aplicação deverá estar curada, firme, seca e 
completamente limpa.
3. Carregue a desempenadeira de aço com a ARGAMASSA 
COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIS MAX, e com o lado 
liso, estenda o produto numa área de aproximadamente 2 m².

4. Em seguida, passe o lado denteado da desempenadeira de 8 
mm x 8 mm x 8 mm, formando sulcos ou cordões.
5. O excesso de material removido com os dentes da 
desempenadeira deverá retornar ao recipiente para ser 
remisturado.

6. Para os casos abaixo, deverá ser efetuada uma aplicação da 
ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIS MAX 
também no verso da peça com a desempenadeira denteada de 8 
mm x 8 mm x 8 mm e os cordões deverão ser cruzados com os da 
superfície a ser revestida:
• Peças cerâmicas com área superior a 900 cm² 
(ex. 30 cm X 30 cm)
• Peças cujo verso apresente reentrâncias e saliências superiores 
a 1 mm.
• Pisos em áreas externas e de alto tráfego.
7. Assente as peças cerâmicas sobre os cordões da ARGAMASSA 
COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIS MAX, fazendo-as 
deslizar um pouco até a posição final.
8. Com o auxílio de um martelo de borracha, promova leves 
toques de modo a amassar os cordões e obter o contato de todo o 
verso da cerâmica com a argamassa.

OBSERVAÇÕES

• Sempre mantenha as juntas de assentamento e movimentação 
de acordo com o fabricante do porcelanato ou de acordo com as 
normas ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e ABNT NBR 13.755.
• Proteja a área do tráfego durante as primeiras 72 horas após o 
assentamento.
• O rejuntamento das peças deve ser iniciado no mínimo após 72 
horas do seu assentamento.
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Indicado para sobreposição de pisos, azulejos e grandes formatos
em áreas internas, externas, piscinas e saunas.

SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

• Qualquer superfície onde já existam pisos ou azulejos 
cerâmicos. 
• Qualquer superfície com revestimento mineral 
(mármores, granitos etc.), exceto pedra ardósia.
• Cerâmicas do tipo porcelanato.
• Pastilhas cerâmicas.
• Concreto com superfície lisa.
• Áreas externas ou internas, inclusive fachadas, piscinas 
e saunas.
• Em fachadas, o assentamento de revestimentos 
cerâmicos com dimensão superior a 400 cm² pode ser 
efetuado até a altura máxima de 3 m.

SUPERFÍCIES IMPRÓPRIAS PARA APLICAÇÃO

• Não utilize ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO 
ASSENTAMAIS PLUS sobre produtos derivados de 
petróleo ou resinas.
• Não utilize ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO 
ASSENTAMAIS PLUS sobre superfícies gordurosas, 
enceradas ou com pintura.
• Não utilize ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO 
ASSENTAMAIS PLUS sobre pedra ardósia ou para 
assentamento de pedra ardósia.

MODO DE PREPARO

1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e 
do vento.
2. Adicione água potável até obter uma argamassa 
homogênea, sem grumos, cremosa e consistente.
3. Deixe o material em repouso durante 10 minutos e 
remisture antes do uso.
4. O material preparado deve ser utilizado no prazo 
máximo de 30 minutos.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. A superfície de aplicação deve estar aprumada e plana.
As placas e/ou superfícies que receberão a ARGAMASSA 
COLANTE SOBREPOSIÇÃO ASSENTAMAIS PLUS devem 
estar limpas, secas e isentas de gordura ou qualquer 
derivado de petróleo.
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IMPORTANTE:
Deve ser observada a dimensão dos dentes da 
desempenadeira de acordo com a área da peça cerâmica, 
conforme tabela:
Área (cm²)               Dimensão (mm)
< 400                                Quadrados 6 x 6 x 6
≥400                                 Quadrados 8 x 8 x 8
Caso ocorram desgastes superiores a 1 mm nos dentes da 
desempenadeira, a substituição deverá ser realizada.

FICHA TÉCNICA

• Composição: Cimento, agregados minerais classificados e 
aditivos especiais não-tóxicos.
• Cor: Cinza
• Consumo:
• Aplicação somente na base: 5 kg/m²
• Aplicação na base e no verso da placa: 9 kg/m²
• Temperatura: 
• Ambiente: +5˚ C até +40˚ C
• Superfície: +5˚ C até +27˚ C
• Espessura: 4 a 6 mm
• Validade: 12 meses a partir da data de fabricação 
impressa na embalagem.
• Embalagem: Saco plástico de 20 kg.

ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA

Efetue a limpeza das peças cerâmicas no máximo em 1 
hora após a aplicação, utilizando uma esponja limpa e 
úmida. Para finalizar, use um pano seco e limpo.
• Nunca utilize ácido para a limpeza após a aplicação.

COLAGEM SEGURA

Para obter uma perfeita aderência e controlar o “tempo em 
aberto” durante o assentamento, utilize o teste do dedo:
1. Aplique ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO 
ASSENTAMAIS PLUS sobre a base em aproximadamente 
2 m².
2. Utilize o dedo polegar seco e limpo durante o 
assentamento, pressionando a argamassa estendida na 
superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado de ARGAMASSA 
COLANTE SOBREPOSIÇÃO ASSENTAMAIS PLUS.
4. A partir do momento em que, ao toque do dedo, 
quase nada de ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO 
ASSENTAMAIS PLUS ficar impregnada, é necessário retirar 
o produto estendido na superfície e reaplicar um novo pano 
de argamassa.

ARMAZENAMENTO

Conserve as embalagens em local seco e arejado, sobre 
estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura 
e distância mínima de 30 cm da parede, na embalagem 
original fechada.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

• Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, 
máscara e luvas de borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com 
água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente 
com água em abundância e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação 
médica.

2. Carregue a desempenadeira denteada com o produto 
ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO ASSENTAMAIS 
PLUS, e com o lado liso, estenda o produto, formando uma 
camada uniforme de 5 a 6 mm de espessura, numa área de 
aproximadamente 1 m².

3. A seguir, passe o lado denteado da desempenadeira de aço, 
comprimindo-a contra a base, formando cordões ou sulcos.
4. O excesso de produto deverá voltar ao recipiente para ser 
remisturado.
5. Revestimentos com área igual ou superior a 400 cm² 
(ex. 20 cm X 20 cm) em áreas internas e revestimentos de 
qualquer dimensão em áreas externas devem receber também 
uma aplicação de ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO 
ASSENTAMAIS PLUS em seu verso, formando cordões que 
deverão ser cruzados com os cordões da superfície a ser utilizada.

6. Aplique as placas sobre os cordões do produto, fazendo-as 
deslizar um pouco sobre a argamassa até a posição final.
7. Com o auxílio de um martelo de borracha, promova leves 
toques de modo a amassar os cordões e obter o contato de todo o 
verso da placa e da superfície de aplicação com a argamassa.

OBSERVAÇÕES

• Examine a superfície onde será aplicada a ARGAMASSA 
COLANTE SOBREPOSIÇÃO ASSENTAMAIS PLUS, para certificar-
se de que todas as peças antigas estejam firmes.
• Existindo peças soltas, substituir as peças e o emboço 
utilizando ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO 
ASSENTAMAIS PLUS.
• Antes da aplicação da ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO 
ASSENTAMAIS PLUS sobre superfícies enceradas, com resina ou 
tinta, é necessário que seja efetuada a remoção completa da cera 
através de meios manuais ou mecânicos (exemplo: lixamento).
• Antes da aplicação da ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO 
ASSENTAMAIS PLUS é necessário que seja efetuada uma 
lavagem do revestimento antigo com uma solução de ácido 
muriático (misturar três partes em volume de água e uma 
parte em volume de ácido muriático); enxágue com água em 
abundância até remover todo o resíduo da solução e enxugue a 
superfície.
• As peças cerâmicas devem apresentar características conforme 
as normas vigentes.
• Revestimentos de qualquer dimensão que apresentem 
reentrâncias ou saliências maiores que 1 mm devem receber 
uma aplicação da ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO 
ASSENTAMAIS PLUS também em seu verso no momento da 
aplicação, para efetuar total preenchimento.
• Sempre mantenha juntas de assentamento entre as peças 
cerâmicas, conforme especificações do fabricante.
• Sempre mantenha as juntas de movimentação e estruturais 
de acordo com as normas ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e 
ABNT NBR 13.755.
• O rejuntamento das peças deve ser iniciado no mínimo após 72 
horas do seu assentamento.
• Proteja a área do tráfego durante as primeiras 72 horas após o 
assentamento.
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Argamassa para assentamento de mármores, granitos e  pedras 
naturais em áreas internas e externas.

SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

• Emboço ou contrapiso sarrafeado ou desempenado, com 
pelo menos 14 dias de cura.
• Concreto com superfície rústica ou lisa, curado há pelo 
menos 28 dias.
• Áreas internas ou externas.
• Piscinas, saunas úmidas ou secas.
• Em fachadas, o assentamento de revestimentos 
cerâmicos com dimensão superior a 400 cm² pode ser 
efetuado até a altura máxima de 3 m.

SUPERFÍCIES IMPRÓPRIAS PARA APLICAÇÃO

• Não utilize ARGAMASSA COLANTE MÁRMORE E 
GRANITO ASSENTAMAIS para assentamentos em 
áreas especiais como churrasqueiras, lareiras, câmaras 
frigoríficas, etc.
• Não utilize ARGAMASSA COLANTE MÁRMORE E 
GRANITO ASSENTAMAIS para assentamentos em 
superfícies com resina, tinta, óleo, textura ou qualquer 
tipo de produto que impeça a sua aderência normal.
• As placas que serão assentadas devem estar com o 
verso completamente limpo e sem resina, tinta, óleo, ou 
qualquer tipo de produto que impeça a aderência normal.
 
MODO DE PREPARO

1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e 
do vento.
2. Adicione água potável até obter uma argamassa 
homogênea, sem grumos, cremosa e consistente.
3. Deixe o material em repouso durante 10 minutos e 
remisture antes do uso.
4. O material preparado deve ser utilizado no prazo 
máximo de 90 minutos.
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IMPORTANTE

Caso ocorram desgastes superiores a 1 mm nos dentes da 
desempenadeira, a substituição deverá ser realizada.

FICHA TÉCNICA

• Composição: Cimento branco, agregados minerais 
classificados e aditivos especiais não-tóxicos.
• Cor: Cinza
• Consumo: 
• Aplicação somente na base: 6 kg/m²
• Aplicação na base e no verso da placa: 9 kg/m²
• Temperatura:
• Ambiente: +5° C até +40° C.
• Superfície: +5° C até +27° C.
• Espessura: 7 a 9 mm
• Validade: 12 meses a partir da data de fabricação 
impressa na embalagem.
• Embalagem: Saco plástico de 20 kg.

ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA

• Efetue a limpeza das pedras no máximo em 1 hora após 
a aplicação, utilizando uma esponja limpa e úmida, e para 
finalizar, um pano seco e limpo.
• Nunca utilize ácido para a limpeza.

COLAGEM SEGURA

Para obter uma perfeita aderência e controlar o “tempo em 
aberto” durante o assentamento, utilize o teste do dedo:
1. Aplique ARGAMASSA COLANTE MÁRMORE E GRANITO 
ASSENTAMAIS sobre a base em aproximadamente 2 m².
2. Utilize o dedo polegar seco e limpo a cada 5 minutos 
durante o assentamento, pressionando a argamassa 
estendida na superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado de ARGAMASSA 
COLANTE MÁRMORE E GRANITO ASSENTAMAIS. A partir 
do momento em que, ao toque do dedo, quase nada ficar 
impregnado, é necessário retirar o produto estendido na 
superfície e reaplicar um novo pano de argamassa.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas 
com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 
30 cm da parede, na embalagem original fechada.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

• Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, 
máscara e luvas de borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com 
água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente 
com água em abundância e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação 
médica.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. Proteja a área de trabalho contra o sol, chuva e vento até 
o final do serviço. A superfície de aplicação deve estar limpa, 
seca e isenta de poeira, óleo, tinta, textura ou qualquer produto 
que impeça a aderência normal da ARGAMASSA COLANTE 
MÁRMORE E GRANITO ASSENTAMAIS.
2. Carregue a desempenadeira de aço com ARGAMASSA 
COLANTE MÁRMORE E GRANITO ASSENTAMAIS, e com o lado 
liso, estenda o produto numa área de aproximadamente 2 m².

3. Em seguida, passe o lado denteado da desempenadeira de 8 
mm X 8 mm X 8 mm de espessura, formando sulcos ou cordões.
4. O excesso de material removido com os dentes da 
desempenadeira deverá retornar ao recipiente para ser 
remisturado.

5. Placas com área igual ou superior a 900 cm² (exemplo 30 cm 
X 30 cm) em áreas internas e placas de qualquer dimensão em 
áreas externas e pisos de alto tráfego, deverão receber uma 
aplicação da ARGAMASSA COLANTE MÁRMORE E GRANITO 
ASSENTAMAIS em seu verso.  Com a desempenadeira denteada 
de 8 mm X 8 mm X 8 mm, os cordões deverão ser cruzados com 
os da superfície a ser revestida.
6. Assente as placas sobre os cordões, e com o auxílio de um 
martelo de borracha efetue leves toques até amassar os cordões 
e obter o contato completo da placa com a argamassa.

OBSERVAÇÕES

• Observar as juntas de movimentação e as juntas estruturais 
de acordo com as normas ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e 
ABNT NBR 13.755.
• Proteja a área do tráfego durante as primeiras 72 horas após o 
assentamento.
• O rejuntamento deve ser iniciado no mínimo após 72 horas do 
assentamento.
• Liberar a área para o tráfego normal somente após 7 dias do  
assentamento.



Massa pronta para assentar, rebocar e regularizar. substitui 
o chapisco e as massas dos tipos grossa ou fina.
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SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

Assentamento e revestimento de alvenaria para:
• Tijolos
• Blocos cerâmicos
• Blocos de concreto
• Blocos de concreto celular
• Blocos sílico-calcários
Revestimento de:
• Chapisco curado
• Massa grossa
• Emboço grosso, sarrafeado e curado
• Paredes e tetos de concreto rústico
• Paredes em áreas internas e externas

MODO DE PREPARO

1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e 
do vento.
2. Adicione água potável até obter uma argamassa 
homogênea, sem grumos, cremosa e consistente.
3. O produto preparado deverá ser utilizado em 60 
minutos.
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FICHA TÉCNICA

• Composição: Cimento, areia e aditivos especiais não-
tóxicos.
•  Cor: Cinza
• Espessura: Aproximadamente 15 mm por camada.
• Validade: 12 meses a partir da data de fabricação 
impressa na embalagem.
• Embalagem: Saco plástico de 20 kg.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas 
com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 
30 cm da parede, na embalagem original fechada.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

• Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, 
máscara e luvas de borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com 
água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente 
com água em abundância e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação 
médica.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

Certifique-se de que a superfície onde será aplicado o produto 
esteja limpa e completamente seca.
1. Utilize uma colher de pedreiro para “chapar” a ARGAMASSA 
MULTIUSO ASSENTAMAIS.
2. Aguarde aproximadamente 10 minutos e sarrafeie a 
ARGAMASSA MULTIUSO ASSENTAMAIS, utilizando uma régua 
de alumínio.

3. Na sequência, utilize uma desempenadeira de madeira para 
dar o acabamento final.
4. Para obter uma textura lisa, deslize uma desempenadeira de 
aço sobre a superfície.

5. Para o assentamento de alvenaria, aplique a ARGAMASSA 
MULTIUSO ASSENTAMAIS sobre os blocos com colher de 
pedreiro e posicione o bloco sobre a argamassa fresca.
6. O excesso de material deve ser removido. As juntas devem ser 
mantidas entre 1 e 2 cm de espessura. Observe o alinhamento, o 
prumo e o nível da parede.

OBSERVAÇÕES

• Não adicione cal, cimento ou qualquer outro material ao 
produto.
• Cada camada de aplicação deve ter espessura entre 5 e 20 mm. 
Caso sejam necessárias espessuras superiores a 20 mm, repita o 
processo com intervalos de 12 horas entre as aplicações.
• A ARGAMASSA MULTIUSO ASSENTAMAIS poderá receber 
pintura ou textura 72 horas após a aplicação.
• É ideal para requadrações e chumbamentos.
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Argamassa para rejuntamento 
de peças cerâmicas com juntas 
de até 16 mm em áreas internas e 
externas.
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SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

• Juntas de assentamento de 2 a 16 mm de espessura 
entre peças cerâmicas.
• Produto adequado para áreas internas e externas, 
inclusive fachadas.

MODO DE PREPARO

1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e 
do vento.
2. Misture todo o conteúdo de uma embalagem com 
água potável, até obter uma argamassa homogênea, sem 
grumos, cremosa e consistente.
3. Deixe o material em repouso durante 10 minutos e 
remisture antes do uso.
4. O material preparado deve ser utilizado no prazo 
máximo de 60 minutos.
5. Misture água gradativamente ao pó, para obter um 
resultado satisfatório.
6. Não adicione água além do recomendado, pois isso pode 
comprometer a eficácia do produto.
7. No momento da aplicação, proteja a superfície do sol, da 
chuva e dos ventos.



FICHA TÉCNICA

• Composição: Cimento Portland, agregados minerais 
classificados, aditivos especiais não-tóxicos e pigmentos.
• Largura máxima: até 16 mm.
• Cores: 13
• Validade: produtos de 1 kg e 5 kg são válidos até 
12 meses a partir da data de fabricação impressa na 
embalagem.
• Embalagens: 1 kg (todas as cores), 5 kg (branco, bege, 
preto, cinza escuro, cinza platina, grafite, caramelo e 
marrom).

ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA

• Após 12 horas da aplicação, utilize um pano seco e limpo 
para retirar o resíduo de limpeza grossa.
• Nunca utilize ácido ou produtos de limpeza agressivos.
• Para a remoção de resíduos de rejuntamento das peças 
cerâmicas, utilize uma esponja limpa e úmida, finalizando 
com um pano seco e limpo.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em 
pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância 
mínima de 30 cm da parede, na embalagem original 
fechada.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

• Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, 
máscara e luvas de borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com 
água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente 
com água em abundância e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação 
médica.
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INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. Aplique o rejunte somente 72 horas após o assentamento das 
peças cerâmicas. Certifique-se de que não exista sujeira ou partes 
soltas entre as juntas.
2. Momentos antes da aplicação, umedeça moderadamente as 
juntas onde será aplicado o produto, principalmente em juntas de 
até 4 mm e em áreas expostas ao sol.

3. Com o auxílio de um pequeno rodo de borracha ou espátula 
de plástico flexível, pressione o produto sobre as juntas a fim de 
obter uma perfeita penetração.
4. Retire o excesso e frise com um taco de madeira com ponta 
arredondada, garantindo assim a total penetração do produto.

5. Em seguida, utilize uma esponja seca para acabamento e 
limpeza grossa. A esponja deverá ser frequentemente lavada e 
torcida após a finalização.
6. Evite umidade sobre a área rejuntada durante 72 horas após o 
rejuntamento.
7. Em locais onde a temperatura seja superior a 30° C, umedeça o 
produto aplicado com uma broxa úmida, após 24 horas.

OBSERVAÇÃO

Revestimentos especiais: pedras naturais, cerâmicas foscas, 
cerâmicas porosas, cerâmicas com saliências ou reentrâncias 
devem ser protegidas com fita crepe durante a aplicação, para 
evitar a impregnação do produto sobre as peças.

TABELA DE CORES
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Ideal para aplicação sobre alvenaria, 
emboço curado, paredes e tetos.

SUPERFÍCIES INDICADAS PARA USO

O Gesso ASSENTAMAIS 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
• Tetos

MODO DE PREPARO

1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e 
do vento.
2. Coloque aproximadamente 800 ml de água potável no 
recipiente.
3. Polvilhe o Gesso ASSENTAMAIS lenta e uniformemente 
sobre toda a superfície da água.
4. Misture bem até obter uma consistência pastosa e 
homogênea.



FICHA TÉCNICA

• Composição química: Sulfato de cálcio semi-hidratado
• Consumo aproximado: 1kg/mm/m²
• Validade: 18 meses, a partir da data de fabricação 
impressa na embalagem.
• Embalagem: Sacos plásticos de 1 kg.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas 
com no máximo 15 fardos de altura, com distância mínima 
de 30 cm da parede, na embalagem original fechada.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

• Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, 
máscara e luvas de borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com 
água em abundância.
• Evite o contato direto com a pele durante o processo de 
endurecimento.
• Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente 
com água em abundância e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação 
médica.
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INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. A superfície deve estar firme, curada, seca, isenta de poeira, 
partículas soltas, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e 
ferrosos, gordura, graxa, mofo ou sabão.

2. O Gesso ASSENTAMAIS é recomendado para aplicações de 
até 5 mm de espessura.

APLICAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS:

1. Aplicação em moldura de gesso decorativa.
2. Aplicação sobre alvenaria ou emboço.
3. Produção de peças artesanais.
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APLICAÇÃO 

Cimento Portland - Não estrutural, fabricado de acordo 
com as normas técnicas NBR 11.578 e NBR 12.989.
O Cimentinho ASSENTAMAIS é indicado para pequenos 
reparos em áreas internas e externas.
O Cimentinho ASSENTAMAIS branco possibilita um 
menor consumo de pigmentos, devido ao seu alto grau de 
brancura.

IMPORTANTE

O Cimentinho ASSENTAMAIS não deve ser utilizado sobre 
concretos.

MODO DE PREPARO

1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e 
do vento.
2. Adicione água potável até obter uma consistência 
homogênea e cremosa.
3. O volume de água e qualidade da argamassa podem 
ser variáveis de acordo com a qualidade dos produtos 
utilizados em mistura com o Cimentinho ASSENTAMAIS.



FICHA TÉCNICA

• Composição: Sulfato de cálcio, silicato de cálcio, 
aluminato de cálcio e filler carbonático.
• Validade: 12 meses a partir da data de fabricação 
impressa na embalagem.
• Embalagem: Sacos plásticos de 1 kg.
• Cura final: 28 dias.
• Cores: Cinza e Branco.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas 
com no máximo 15 fardos de altura, com distância mínima 
de 30 cm da parede na embalagem original fechada.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

• Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, 
máscara e luvas de borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com 
água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente 
com água em abundância e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação 
médica.
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INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

Utilize o Cimentinho ASSENTAMAIS para pequenos reparos, 
usando equipamentos como colher de pedreiro, desempenadeira 
e espuma para acabamento em áreas internas e externas.
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Argamassa super resinada para 
rejuntamento e acabamento extra 
liso de porcelanatos, mármores, 
granitos e cerâmicas retificadas.

SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

• Juntas de assentamento de 1 a 16 mm de espessura entre 
peças cerâmicas e porcelanatos.
• Juntas de assentamento de 1 a 16 mm de espessura entre 
pedras naturais como granito, mármore, etc.
• Produto adequado para áreas internas e externas, 
inclusive fachadas.

SUPERFÍCIES IMPRÓPRIAS PARA APLICAÇÃO

• Lareiras, churrasqueiras e câmaras frigoríficas.
• Rejuntamento de cerâmicas tipo “quarter” ou qualquer 
preenchimento de sulcos na superfície de placas.
• Áreas expostas a produtos químicos.

 MODO DE PREPARO

1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e 
do vento.
2. Misture todo o conteúdo de uma embalagem com 
água potável, até obter uma argamassa homogênea, sem 
grumos, cremosa e consistente. 
3. Deixe o material em repouso durante 10 minutos e 
remisture antes do uso.
4. O material preparado deve ser utilizado em 60 minutos, 
podendo variar de acordo com a temperatura. 
5. Misture água gradativamente ao pó para um resultado 
satisfatório.
6. Não adicione água além do recomendado, pois isso pode 
comprometer a eficácia do produto.
7. No momento da aplicação, proteja a superfície do sol, da 
chuva e dos ventos.
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FICHA TÉCNICA

• Composição: Cimento Portland, agregados minerais 
classificados, aditivos especiais não-tóxicos e pigmentos.
• Largura máxima: até 16 mm.
• Cores: 06
• Validade: Produtos de 1 kg e 5 kg são válidos até 12 meses 
a partir da data de fabricação impressa na embalagem.
• Embalagens: Sacos plásticos de 1 kg e 5 kg

ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA

• Após 12 horas da aplicação, utilize um pano seco e limpo 
para retirar o resíduo de limpeza grossa.
• Nunca utilize ácido ou produtos de limpeza agressivos.
• Para a remoção de resíduos de rejuntamento das peças 
cerâmicas ou pedras, utilize uma esponja limpa e úmida, 
finalizando com um pano seco e limpo.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas 
com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 
30 cm da parede, na embalagem original fechada.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

• Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, 
máscara e luvas de borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com 
água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente 
com água em abundância e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação 
médica.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. Aplique o rejunte somente 72 horas após o assentamento das 
peças cerâmicas. Certifique-se de que não exista sujeira ou partes 
soltas entre as juntas.
2. Momentos antes da aplicação, umedeça moderadamente as 
juntas onde será aplicado o produto, principalmente em juntas de 
até 4 mm e em áreas expostas ao sol.

3. Com o auxílio de um pequeno rodo de borracha ou espátula 
de plástico flexível, pressione o produto sobre as juntas a fim de 
obter uma perfeita penetração.
4. Retire o excesso e frise com um taco de madeira com ponta 
arredondada, garantindo assim a total penetração do produto.

5. Em seguida, utilize uma esponja seca para acabamento e 
limpeza grossa. A esponja deverá ser frequentemente lavada e 
torcida após a finalização.
6. Evite umidade sobre a área rejuntada durante 72 horas após o 
rejuntamento.
7. Em locais onde a temperatura seja superior a 30° C, umedeça o 
produto aplicado com uma broxa úmida, após 24 horas.

OBSERVAÇÃO

• Revestimentos especiais: pedras naturais, cerâmicas foscas, 
cerâmicas porosas, cerâmicas com saliências ou reentrâncias 
em ouro ou prata devem ser protegidas com fita crepe durante a 
aplicação, para evitar a impregnação do produto sobre as peças.

• Para evitar manchas nas peças cerâmicas do tipo porcelanato, é 
necessário que o rejuntamento seja próximo a cor da peça.

TABELA DE CORES



Rejuntamento monocomponente 
impermeável para rejuntar 
porcelanato, piscinas e cerâmicas 
finas em áreas internas e externas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

• Alta impermeabilidade.
• Alta resistência a produtos químicos usados na 
manutenção de piscinas e saunas. 
• Uso interno e externo, inclusive em fachadas, piscinas e 
saunas.

SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

Ideal para juntas de assentamento de 1 a 5 mm de 
espessura.

MODO DE PREPARO

O REJUNTAMAIS ACRÍLICO ASSENTAMAIS é um produto 
pronto para ser aplicado e não necessita de preparo.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. Aplique o rejunte somente 72 horas após o 
assentamento das peças cerâmicas, porcelanatos ou 
pedras naturais.
2. Certifique-se de que não exista sujeira ou partes soltas 
entre as juntas.

29



FICHA TÉCNICA

• Cargas minerais, resinas acrílicas especiais, aditivos 
especiais e pigmentos.
• Cores: 6
• Validade: 12 meses a partir da data de fabricação 
impressa na embalagem.
• Embalagens: Balde de 1 kg

ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA

Após 72 horas, efetue a limpeza dos resíduos sobre o 
revestimento, utilizando sabão neutro e formando uma 
leve camada de espuma sobre o REJUNTAMAIS ACRÍLICO 
ASSENTAMAIS durante aproximadamente 20 minutos.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas 
com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 
30 cm da parede, na embalagem original fechada.
 
ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

• Mantenha a embalagem fechada e fora do alcance de 
crianças ou animais. A embalagem não deve ser reutilizada 
em hipótese alguma.
• Mantenha o ambiente ventilado durante toda a aplicação 
e secagem, com portas e janelas abertas.
• A embalagem deve ser armazenada em local coberto e 
ventilado.
• Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, 
máscara e luvas de borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com 
água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente 
com água em abundância e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure 
imediatamente orientação médica, levando a embalagem 
do produto.

3. Retire a embalagem plástica contida no balde e recorte uma 
das pontas, utilizando-a como aplicador para preencher as juntas 
entre os revestimentos.
4. Com a espátula de plástico flexível que faz parte do kit 
REJUNTAMAIS ACRÍLICO ASSENTAMAIS pressione sobre as 
juntas para uma perfeita penetração.

5. Com a espátula dobrada de forma a unir as duas pontas,  
frise o rejuntamento para garantir total penetração nas juntas, 
removendo todas as bolhas de ar.
6. Com a própria espátula retire o excesso da superfície.
7. Em seguida, com uma esponja macia e extremamente limpa, 
efetue o acabamento final com um leve alisamento sobre o 
REJUNTAMAIS ACRILÍCO ASSENTAMAIS.

8. Proteja a superfície da umidade durante 72 horas após o 
rejuntamento, em áreas internas e externas.
9. Em áreas de constante contato com a água, o uso deverá ser 
liberado somente após cinco dias do rejuntamento.

PISCINAS E SAUNAS

• O tráfego em saunas somente poderá ser liberado após 7 dias 
do rejuntamento.
• Encher a piscina somente 7 dias após o rejuntamento.

OBSERVAÇÕES

• Revestimentos especiais: pedras naturais, cerâmicas foscas, 
cerâmicas porosas, cerâmicas com saliências ou reentrâncias 
em ouro ou prata devem ser protegidas com fita crepe durante a 
aplicação, para evitar a impregnação do produto sobre as peças.
• Revestimentos metálicos são sujeitos a riscos em consequência 
do atrito, portanto é recomendado c     uos de obra e umidade 
durante 72 horas após a aplicação.

TABELA DE CORES

Tabela de Consumo (gramas)
Junta de assentamentosDimensões

(mm)
300X300X8

2mm
1983 97

298149
5957 94

595
992
744

1.190
893

1.389
1.042

1.587
1.190446

4mm6 mm 8mm1 0mm1 2mm1 4mm1 6mm

400X400X8
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Argamassa super resinada para 
rejuntamento com alta resistência
a produtos químicos e áreas em 
constante contato com a água.

SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

• Juntas de assentamento de 02 a 10 mm de espessura 
entre peças cerâmicas e revestimentos tipo porcelanato.
• Juntas de assentamento de 02 a 10 mm de espessura 
entre pedras naturais como granito, mármore, etc.
• Ideal para piscinas, saunas, fontes e demais áreas em 
constante contato com a água.
• Alta aderência, alta flexibilidade, alta resistência a 
produtos químicos utilizados na manutenção de piscinas.

MODO DE PREPARO

1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e 
do vento.
2. Misture todo o conteúdo de uma embalagem com 
água potável, até obter uma argamassa homogênea, sem 
grumos, cremosa e consistente. 
3. Deixe o material em repouso durante 10 minutos e 
remisture antes do uso.
4. O material preparado deve ser utilizado em 60 minutos, 
podendo variar de acordo com a temperatura.
5. Misture água gradativamente ao pó para um resultado 
satisfatório.
6.Não adicione água além do recomendado, pois isso pode 
comprometer a eficácia do produto.
7. No momento da aplicação, proteja a superfície do sol, da 
chuva e dos ventos.
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FICHA TÉCNICA

• Composição: Cimento Portland, agregados minerais 
classificados, aditivos especiais não-tóxicos e pigmentos.
• Largura máxima: até 10 mm.
• Cores: 02
• Validade: 12 meses a partir da data de fabricação 
impressa na embalagem.
• Embalagens: Sacos plásticos de 05 kg

ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA

• Após 12 horas da aplicação, utilize um pano seco e limpo 
para retirar o resíduo de limpeza grossa.
• Nunca utilize ácido ou produtos de limpeza agressivos.
• Para a remoção de resíduos de rejuntamento das peças 
cerâmicas ou pedras, utilize uma esponja limpa e úmida, 
finalizando com um pano seco e limpo.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas 
com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 
30 cm da parede, na embalagem original fechada.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

• Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, 
máscara e luvas de borracha.
•  Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com 
água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente 
com água em abundância e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação 
médica.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. Aplique o rejunte somente 72 horas após o assentamento das 
peças cerâmicas, porcelanatos ou pedras naturais. Certifique-se 
de que não exista sujeira ou partes soltas entre as juntas.
2. Momentos antes da aplicação, umedeça moderadamente as 
juntas onde será aplicado o produto, principalmente em juntas de 
até 4 mm e em áreas expostas ao sol.

3. Com o auxílio de um pequeno rodo de borracha ou espátula 
de plástico flexível, pressione o produto sobre as juntas a fim de 
obter uma perfeita penetração.
4. Retire o excesso e frise com um taco de madeira com ponta 
arredondada, garantindo assim a total penetração do produto.

5. Em seguida, utilize uma esponja seca para acabamento e 
limpeza grossa. A esponja deverá ser frequentemente lavada e 
torcida após a finalização.
6. Evite umidade sobre a área rejuntada durante 72 horas após o 
rejuntamento.
7. Em locais onde a temperatura seja superior a 30° C, umedeça o 
produto aplicado com uma broxa úmida, após 24 horas.
8. Em piscinas externas, proteja a superfície contra o sol, chuva e 
vento durante todo o serviço e 72 horas após o rejuntamento.

OBSERVAÇÃO

Revestimentos especiais: pedras naturais, cerâmicas foscas, 
cerâmicas porosas, cerâmicas com saliências ou reentrâncias 
em ouro ou prata devem ser protegidas com fita crepe durante a 
aplicação, para evitar a impregnação do produto sobre as peças. 
Para evitar manchas nas peças cerâmicas do tipo porcelanato, é 
necessário que o rejuntamento seja próximo a cor da peça.

TABELA DE CORES
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