
REVESTIR ÁREAS 

INTERNAS E EXTERNAS

ASSENTAR ALVENARIAS 

DE VEDAÇÃO

PRONTA 

PARA USO

BLOCOS DE CONCRETO

BLOCOS CERÂMICOS

BLOCOS SILICOCALCÁRIOS

 TIJOLOS DE BARRO MACIÇOS
40 KG

MÚLTIPLO USO



9    ANTES DE APLICAR
Verificar: 

• Temperatura do ar ambiente (5°C a 40°C) 

• Temperatura da base de aplicação (5°C a 27°C) 

• Mistura manual ou mecânica 

• Proteja peças de alumínio 

• Utilize EPIs

    CUIDADOS NA APLICAÇÃO
A base onde será aplicada a ULTRAMASSA MÚLTIPLO 

USO deve estar plana, limpa, seca, isenta de poeira, 

substâncias oleosas, tintas, restos de argamassa ou 

outras condições que possam prejudicar a aderência.

ESPESSURA DE APLICAÇÃO DA ARGAMASSA PARA 

REVESTIMENTO (TETO E ALVENARIA)

TETO (BASE CHAPISCADA)

• Mínimo: 10 mm 

• Máximo: 20 mm

ALVENARIAS

• Mínima: 10 mm

• Máxima sem tela: 50 mm (2 x 25 mm)

Para espessuras finas superiores a 50 mm, arme o 

revestimento com telas para estruturá-lo.

Limitações de espessura conforme NBR 13.749

    PREPARO DA ARGAMASSA
Em um recipiente limpo, coloque 6 litros de água e um 

saco de ULTRAMASSA MÚLTIPLO USO. Misture até que 

se forme uma argamassa homogênea e sem grumos. 

A ULTRAMASSA MÚLTIPLO USO pode ser preparada 

utilizando-se mistura mecânica (batelada).

      TEMPO PARA USO DA ARGAMASSA
O tempo máximo de utilização da ULTRAMASSA MÚL-

TIPLO USO é de 2 horas, contadas a partir do início da 

mistura. Durante esse período, não é recomendada a 

adição de água ou qualquer outro produto, bastando 

apenas reamassá-la antes da aplicação.

    APLICAÇÃO DA ARGAMASSA
O revestimento de paredes deve ser feito em uma 

única camada para espessura máxima de 4 cm. Para 

espessuras maiores, após a aplicação da primeira 

camada, aguarde o “puxamento” da argamassa e 

aplique a segunda camada. Em espessuras superiores 

a 6 cm, coloque tela galvanizada entre as camadas. 

Não é necessário umedecer a base para aplicação. O 

sarrafeamento e o desempeno devem ser feitos após 

o “puxamento” da argamassa. Recomenda-se utilizar 

desempenadeira plástica para proporcionar um me-

lhor acabamento. Caso o acabamento seja feito com 

desempenadeira de madeira e, posteriormente, feltra-

do, o revestimento poderá ser lixado para se obter uma 

textura mais fina. Após a aplicação de revestimento, 

inicie o acabamento depois de 14 dias para revestimen-

tos cerâmicos ou similares e 28 dias para pintura ou 

impermeabilização.

    ARMAZENAMENTO
Para preservação da qualidade, os sacos devem ser 

armazenados em locais protegidos, limpos e secos. As 

pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e não 

devem ter mais do que 15 sacos de altura. Mantenha as 

pilhas afastadas a pelo menos 20 cm das paredes.

    VALIDADE
Três meses a partir da data de fabricação impressa na 

embalagem, se respeitadas as condições de estocagem.

    RENDIMENTO
18 kg/m2 para cada cm de espessura (o consumo real 

pode variar em função da aplicação).
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