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RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS FIDA 

RELATÓRIO : 2017-03 , 30/03/17 

PRODUTO: ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ESTRUTURAL 12MPa 
 

1.  COMPOSIÇÃO  

 

A Argamassa para Assentamento Estrutural 12MPa é uma mistura seca à base de cimento Portland, 

Cal Hidratada, areia industrial seca e classificada, fíler mineral, que asseguram ao produto uma melhor 

trabalhabilidade e aderência. 

 

2.  APLICAÇÃO 
 

Como argamassa de assentamento de blocos em alvenaria estrutural. 

 

3.  CLASSIFICAÇÃO 
 

O produto atende a norma NBR 13281/2005. 
 

4.  RENDIMENTO 
 

Um saco de 25 kg rende 13,5 + 0,5 litros de argamassa úmida. 

 

5.  PREPARO DA BASE 
 

O substrato deve estar limpo, firme, seco, curado e isento de graxas, óleos, poeiras e tintas. Não 
utilizar qualquer tipo de argamassa sobre alvenaria com temperaturas superiores a 35ºC e inferiores a 5ºC. 
Nos casos de temperaturas elevadas e de superfícies porosas pode-se molhar a superfície. Após adicionar 
água à mistura deve-se utilizar o produto em até 2 horas. 

 

6.  ALGUMAS RECOMENDAÇÕES 
 

Utilizar a quantidade de água recomendada, entre 4,7 e 5,1 litros por saco de 25 kg, para que o produto 

apresente uma boa consistência. Homogeneizar a mistura evitando a formação de grumos. 

Nunca adicionar outro produto à argamassa, somente água. 

Recomenda-se uma espessura de 10 mm de argamassa, pois é com esta espessura que se consegue o 

melhor desempenho do produto em relação à resistência à compressão. 

É imprescindível que se molhe os blocos cerâmicos para que eles não absorvam a água de hidratação do 

cimento presente na mistura. 

 

7.  CUIDADOS COM O MANUSEIO 
 

Como todos os nossos produtos, a Argamassa Estrutural 12MPa é uma mistura seca pronta, faltando 

apenas adicionar água. Portanto nunca adicionar outros componentes como cimento, areia, cal e/ou outros 
líquidos etc. ao produto! 

Para proteção dos trabalhadores aconselhamos o uso de roupas adequadas, luvas e máscaras 

respiratórias. 

 

8.  VALIDADE 

 

Validade de 06 meses após sua fabricação. 


