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FICHA TÉCNICA
1. ITEM:
Argamassa Colorida Tecnoceram.
2. COMPOSIÇÃO:
Cimento Branco Cimento Portland, cargas minerais, resinas e aditivos
3. CORES DISPONIVEIS:
Disponível em 9(nove) cores com o tom aproximado às cores das telhas: Bege Areia/Ravena,
Branca, Caramelo, Cinza, Grafite, Marrom Café, Marfim, Pinhão e Verde Oliva.
4. CARACTERISTICAS DO PRODUTO:
Argamassa Tecnoceram é um produto desenvolvido para ser aplicado no assentamento de
cumeeiras em telhados elaborados com telhas cerâmicas, telhas de concreto e telhas Gress.
Elaborada em diversas cores dispensa a pintura posterior do rejunte desde que se use a cor
próxima a cor da telha onde está sendo aplicada.
É elaborada com aditivos especiais com isso possui maior flexibilidade, resistência e
impermeabilidade que a argamassa convencional.
O produto é apresentado na forma de pó isento de água, que será acrescentado no momento do
uso.
5. CARACTERISTICAS DE COMPOSIÇÃO
MATERIAIS DA COMPOSIÇÃO
VALOR ESPECIFICADO VALOR ENCONTRADO
Materiais aglomerantes (cimento, cal...)
≥ 20,00 %
27,25 % ¹
Cargas inertes
≤ 79,25 %
71,71 % ¹
Aditivos e pigmentos
≥ 0,75 %
1,01% ¹
1) Quantidade varia dependendo da cor da argamassa tanto para + quanto para -.
Com os dados referidos acima, pode-se afirmar que o produto está acima das especificações
estabelecidas, isso faz com que a Argamassa Colorida TECNOCERAM esteja em perfeitas
condições para o uso garantindo durabilidade, resistência, etc.
6. INDICAÇÕES:
Indicada para o uso em telhas cerâmicas, telhas de concreto e telhas gress.

2
7. MODO DE USAR:
 Misturar a Argamassa Tecnoceram com água na proporção de 5 kg de argamassa por 1 litro
de água ou 15 kg de argamassa para 3 litros de água.
 Depois de perfeitamente incorporada à água, deixar repousar por 10 minutos (mexer
novamente antes de usar).
 Aplicar uma camada sobre as telhas (um pouco mais que o necessário), pressionar a
cumeeira sobre a argamassa até que fique bem assentada, depois tirar o excesso e dar
acabamento.
8. OBSERVAÇÕES:
 Andar sobre as cumeeiras assentadas somente após 48 horas, para que não ocorra o
descolamento das cumeeiras.
 Usar a argamassa até no máximo 2 horas depois de elaborada.
 O acréscimo de água alem do necessário tornará o produto inadequado para o uso.
9. RENDIMENTO:
Aproximadamente 6 a 7 cumeeiras por bolsa de 15 kg.
10. ARMAZENAGEM:
Manter em local isento de umidade e ventilado.
11. VALIDADE:
12 meses.
12. QUALIDADE E DESEMPENHO:
Este produto passou pelo controle de qualidade Tecnoceram e mantém suas características
desde que corretamente armazenado. O desempenho do produto depende das condições e da
preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante,
tais como: técnicas do aplicador, condições climáticas, umidade e temperatura entre outros.
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