Massa de preparação autonivelante
Indicações de uso:
Regularizações em geral até 10 mm
Preparação ou regularização
de contrapisos
Preparação ou regularização
de lajes de concreto
Regularização de pisos cerâmicos,
porcelanatos ou pedras naturais

Peso líquido

20kg

Características:
Fácil de aplicar
Não precisa lixar
Alta resistência, permitindo
tráfego pesado de pessoas
ou veículos

TARKOMASSA
Massa de preparação autonivelante

Argamassa mineral extra-lisa autonivelante para regularização de contrapisos e que evita o
lixamento. É ideal para aplicação posterior de pisos vinílicos.

DADOS TÉCNICOS:
Composição: Cimento Portland, agregados minerais beneficiados,
aditivos e polímeros especiais;
Densidade fresca: 1,4 g/cm³;
Aderência: Cura normal: > 0,5 MPa aos 28 dias;
Compressão: 40 MPa aos 28 dias;
Tempo em aberto: até 30 minutos após a mistura;
Validade: 12 meses respeitando as condições de armazenamento;
Consumo:
- Para simples preparação de contrapisos: de 0,500 a 1,300 kg/m²,
conforme a rugosidade e absorção da base;
- Para nivelamento: 1,5 kg/m².
ARMAZENAMENTO:
Armazenar em local seco, arejado e afastado do solo e parede em no
mínimo 5cm (sobre paletes ou estrados de madeira), na embalagem
original e fechada;
Empilhamento máximo: 1,0m de altura ou 10 sacos.
PREPARO DA BASE:
Para facilitar o nivelamento, corrija buracos e juntas muito fundas
(maiores que 3mm) com o próprio produto e aguarde secagem;
Em caso de pisos cerâmicos, pedras naturais, pisos polidos, de concreto
com baixa absorção, com resíduos de óleos, gorduras ou substâncias que
possam impedir a aderência, aplicar previamente uma camada de adesivo
de duplo contato e aguardar a secagem (ao menos 15 minutos);
Para aplicação como autonivelante em contrapisos porosos, molhar bem
a base até completa saturação (início de formação de lâmina de água).
PREPARO DO PRODUTO:
Prepare o produto em recipiente totalmente limpo e estanque;
Utilize a quantidade de água limpa, indicada junto à data de fabricação
do produto, para cada embalagem de 20kg de Tarkomassa®.

Misture bem, adicionando o produto aos poucos na água até obter
consistência uniforme;
A mistura pode ser feita de forma manual ou mecânica (com hélice
acoplada em furadeira de baixa rotação);
Deixe descansar por aproximadamente 10 minutos e misture novamente,
de forma lenta e manual (para retirada de bolhas), até o produto ficar
totalmente fluido.
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Despejar o produto no piso de maneira espalhada; ajude a regularização
com uma desempenadeira lisa;
Se necessário mais demãos, aguardar a demão anterior secar (de 1 a 4
horas, dependendo das condições climáticas e da absorção da base);
Retirar emendas com a própria desempenadeira;
Após secagem do produto, se necessário lixar com lixa nº 120 ou mais
fina;
Caso ainda haja alguma falha (proveniente de bolhas devido à base não
corrigida previamente) fechar com o próprio produto utilizando uma
desempenadeira lisa.

Utilizar ferramentas para aplicação de autonivelante: rodo com
regulagem de altura, rolo fura-bolhas e sapatilhas especiais;
Despejar o produto na base e espalhar com o auxílio do rodo, com a
espessura previamente regulada;
Passar o rolo fura bolhas para remover as bolhas que possam se formar
durante a aplicação.

Tráfego leve de pessoas e colocação de pisos vinílicos somente no mínimo
após 4 horas, podendo aumentar esse tempo dependendo das condições
climáticas do local. Recomendamos a verificação da presença de umidade
através de um medidor de precisão (speed test, por exemplo);
Tráfego normal de pessoas: após 24 horas;
Tráfego de veículos pesados deve ser liberado no mínimo após 72 horas.

Tráfego leve de pessoas e colocação de pisos vinílicos somente no
mínimo após 72 horas;
Tráfego normal de pessoas: após 5 dias;
Tráfego de veículos pesados deve ser liberado no mínimo após 7 dias.
Não utilize o produto se a temperatura ambiente não estiver entre 5˚C e
40˚C.
NÃO INDICADO PARA:
Revestimento de pisos inclinados
Revestimento de paredes.

Fademac S. A. Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP
CEP: 12305-010 - 08000 119 122

www.tarkett.com.br

