
A Massa Pronta Multiuso Hipermassa é uma argamassa 
industrializada de altíssima qualidade, fabricada com 
matérias primas selecionadas, indicada para aplicação 
como revestimento de paredes internas, paredes 
externas e tetos. Assentamento de blocos de concreto, 
blocos cerâmicos e tijolos.

A base a ser revestida deve ser chapiscada.

INDICADO

A argamassa não foi projetada para suportar recalques 
diferenciais ou deformações anormais da estrutura da 
construção.

Aplicação em base de chapisco.

PREPARO DA MISTURA
A argamassa deve ser misturada por processo 
macanizado ou manual. Deve ser feita até a obtenção da 
massa perfeitamente homogeinizada.

Em superfícies que necessitam de reparo devem ser 
obedecidos os procedimentos prescritos na NBR 
7200/ítem 8.2.

CONTRAINDICADO

Como revestimento de estanqueidade.

Em situações extremas de altas e baixas temperaturas 
(câmaras frigoríficas, churrasqueiras, etc.)

Utilizar como argamassa colante.

PREPARO DA BASE

Reparo estrutural.

As bases de revestimentos devem atender as exigências 
de planeza, prumo e nivelamento conforme NBR 
7200/ítem 8.1.

Superfície horizontal sujeita a solicitações.

Adicionar metade do volume de água no compartimento 
do equipamento, logo após adicione todo o volume de 
argamassa em seguida complete com o volume de água 
restante. Importante: O tempo de batida varia conforme 
a energia de mistura do equipamento, lembrando 
sempre que uma batida prolongada pode comprometer o 
desempenho do produto.

DADOS TÉCNICOS
Quantidade de água: 15% podendo variar 2% para mais 
ou para menos dependendo da aplicação.
Rendimento aproximado: 17kg/m² para cada 1cm de 
expessura, podendo variar em função da aplicação, 
tanto para assentamento quanto para revestimento.
Densidade: 1700kg/m³

Misturadores descontínuos (batelada ou betoneira):

O umedecimento não deve ser feito sobre superfície 
superaquecida ou quando houver incidência do sol 
diretamente. Recomendável que seja realizado pela 
manhã e ao final da tarde.

IMPORTANTE
Aplicação sobre descontinuidades ( juntas, 
tubulações, interrupção de projeção), é obrigatório a 
fixação de telas plásticas ou metálicas galvanizadas.

Espesuras admissíveis para o revestimento de 
argamassa são especificadas pela NBR 13749/96.

Tetos internos e externos: 5mm > e < 20mm

Parede Interna: 5mm > e < 20mm

A NBR 13755 ítem 5.2.7 recomenda o emprego de tela 
metálica para garantir a aderência entre as camadas 
que forem superiores a 30mm.

Após a execução do revestimento, recomenda-se que 
o profissonal execute o acabamento de acordo com o 
projeto. Pinturas, texturas e similares devem ser 
feitos após 28 dias e revestimentos cerâmicos após 14 
dias.

Problemas na execução do chapisco acarretarão 
resistência inferior podendo comprometer o resultado 
final do revestimento.

Em caso de insolações e ações do vento recomenda-
sea umedecimento da superfície da argamassa, para 
que haja hidratação do cimento, é recomendável que 
seja feito no período da manhã ou ao final do dia.

As juntas de dilatação verticais e horizontais devem 
ser executadas de acordo com o projeto.

Com colher de pedreiro faça aplicação sobre os blocos 
cerâmicos de modo que se observe o alinhamento e o 
prumo da parede.
Blocos com alta absorção de água recomenda-se que 
seja pré-umedecido.
O assentamento deverá ser feito com juntas de pelo 
menos 1cm com colher de pedreiro.

APLICAÇÃO REVESTIMENTO

Revestimentos com espessura entre entre 30 e 50mm 
devem ser exectados em das cheias, respeitando-se o 
intervalo de 24 horas entre as mesmas.

APLICAÇÃO ASSENTAMENTO

Adicionar a argamassa ao misturador, ao passo que se 
respeite o tempo de mistura anterioemente citado.

Parede externa: 20mm > e < 30mm

Para espessuras 50 a 80mm, o revestimento deve ser 
executado em três cheias, sendo as duas primeiras 
encasquilhadas.

Na aplicação sobre chapisco rolado deve ser feita uma 
pré-avaliação quanto à aderência da argamassa na 
superfície do chapisco.

CONDIÇÕES
Temperatura da base: 5ºC a 40ºC
Temperatura ambiente: 5ºC a 27ºC

COMPOSIÇÃO
Areia, Cimento, Cal, Agregados minerais, Areia e Aditivos especiais.

COR: Cinza
Estado físico: Pó
Embalagem: 20Kg

ESTOCAGEM
Manter a embalagem fechada, em local seco e arejado.
Sobre estrados e em pilhas com 10 sacos no máximo.
Mantenha o produto na sua embalagem original.

EM CASO DE ACIDENTES
Contato com os olhos: Lavar com água potável
em abundância o local atingido. Procure
imediatamente um médico para possíveis diagnósticos.
Contato com a pele: Lavar com água e sabão e enxaguar
com água em abundância.
Ingestão: Não induzir o vômito, lavar a boca com
água corrente em abundância e procurar
imediatamente um médico.
Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

VALIDADE: 6 MESES APÓS A FABRICAÇÃO
Data de fabricação:

Fabricado por JULIANO RIBEIRO - EIRELI
CNPJ: 10.407.523/0001-00
Av. Renato Festugato. 941
Distrito Industrial Theobaldo Bresolin
Jd. Presidente - CEP: 85.818-118
Cascavel - Paraná  

SAC: +55 45 3227-8030
+55 45 3225-3966
www.hiper.ind.br
/hipermassacascavel
@hipermassacascavel
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