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Matriz - São Roque
Rod. Livio Tagliassachi, s/n - Km 3,5 - São Roque/SP 
Caixa Postal 1659 - CEP 18130-971
Tel.: (11) 4784-9797 - CNPJ: 44.893.410/0014-07

Fábrica Araraquara
Rod. Washington Luiz, Km 279,5 - Recreio Campestre 
Araraquara/SP - CEP 14803-000
Tel.: (16) 3331-8413 - CNPJ: 44.893.410/0011-56

Fábrica Rio de Janeiro
Av. do Canal s/n, Quadra 06 L 12,13 e 14 Galpão 12 
Distrito Industrial - Queimados / RJ - CEP 26315-020
Tel.: (21) 2663-1200 - CNPJ: 44.893.410/0021-28

CD - Cambé
Rod. Celso Garcia Cid, 1.626 A - Novo Bandeirantes 
Cambé/PR - CEP 86187-000
Tel.: (43) 3253-0707 - CNPJ: 44.893.410/0010-75

CD - Campo Grande
Avenida Gury Marques, 2.272 - Jardim Monumento  
Campo Grande/MS - CEP 79071-390
Tel: (67) 3387-3027 - CNPJ: 44.893.410/0009-31

CD - Dourados
Rua 20 de Dezembro, 2.640 - Jardim São Pedro
Dourados/MS - CEP 79810-090
Tel: (11) 4784-9797 - CNPJ: 44.893.410/0019-03

CD - Cuiabá
Rua V, 595 - Distrito Industrial
CEP 78098-270 - Cuiabá/MT
Tel.: (65) 3667-2748 - CNPJ: 44.893.410/0005-08

CD - Espírito Santo
Av. Ártica, 686 - Setor América - QD. 44
CEP 29163-552 - Cidade Continental - Serra/ES
Tel.: (27) 3218-3280 - CNPJ: 44.893.410/0016-60

CD - Goiânia
Rod. BR-153, Rua 20 Qd 71-A Lote 04/15 - Vila Brasilia 
Aparecida de Goiânia/GO - CEP 74911-190
Tel: (62) 3598-2743 - CNPJ: 44.893.410/0009-31

CD - Maringá
Avenida Melvim Jones, 1.194 - Lote 203, Gleba Patrimônio 
Maringá/PR - CEP 08070-125
Tel.: (11) 4784-9797 - CNPJ: 44.893.410/0018-22

CD - Porto Alegre
Rua Frederico Mentz, 1490 - Farrapos
CEP 90240-101 - Porto Alegre/RS
Tel.: (51) 3344-8357 - CNPJ:44.893.410/0003-46

CD - Recife
Av. Fernando Simões Barbosa, 266 - Empresarial Wecon VI 
Salas 304 à 309, Boa Viagem - Recife/PE
Tel.: (81) 3079-2249 - CNPJ: 44.893.410/0017-41

CD - Salvador
Rodovia BA-526, 900 - Galpão 3, Km 9 
Cassangeba - Salvador/BA
Tel.: (11) 4784-9797 - CNPJ: 44.893.410/0004-27

CD - Uberlândia
Rua Londres, 1.350 – Tibery
CEP 38405-080 - Uberlândia/MG
Tel.: (34) 3212-2391 - CNPJ: 44.893.410/0012-37

www.usinafortaleza.com.br
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QUALIDADE, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO
São as forças que impulsionam o crescimento sustentável da Usina Fortaleza, que vem alcançando 
resultados expressivos nos últimos anos. Não bastasse o seu ousado plano de expansão caminhando 
a passos largos, a Usina Fortaleza agora faz parte de um poderoso grupo multinacional com 
operação em cerca de 50 países em todo o mundo, ARKEMA, tornando-se ainda mais FORTE! 

Forte na produção, forte na qualidade, forte no atendimento, forte na distribuição, forte em todos os 
processos da cadeia logística, com maiores investimentos em pesquisa, novas tecnologias, capacidade 
instalada e desenvolvimento pessoal, para suprir uma demanda crescente e exigente por soluções 
cada vez mais práticas para facilitar a mão de obra da construção civil.

Prosseguindo com o seu pioneirismo e com a proposta de sempre investir em soluções inovadoras, 
a Usina Fortaleza apresenta a sua nova linha de produtos voltada ao segmento de engenharia e 
construção, assinados sob a marca BOSTIK: 

• SUPERMASSA PROJETADA -  Massa de aplicação com bomba para regularização e revestimento 
de paredes, com acabamento próprio para receber pintura.
• REVESTJET PREMIUM - Massa projetada e colorida de excelente acabamento, inclusive em textura 
para aplicação direta sobre blocos, tijolos ou concreto.
• PRIMER UNIVERSAL PLANOTECH - Base preparatória sem solvente e sem odor, que uniformiza a 
superfície e assegura o desempenho do autonivelante. 
• AUTONIVELANTE PLANOTECH AN100 - Composto líquido de alta fluidez para autonivelamento 
do contrapiso. 
• MSP 3000 - Um selante monocomponente à base de polímero MS de alta performance, especialmente 
desenvolvido para as diversas aplicações na construção civil. 

Neste exemplar, confira essas e outras soluções da Usina Fortaleza, com informações detalhadas de 
cada produto para facilitar o seu dia a dia.
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Soluções inovadoras
para engenharia

Veja detalhes na página 73 deste catálogo
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Supermassa 48Substitui de uma vez o chapisco, massa grossa e massa fina

Chapiscofort  50Argamassa para ancoragem em concreto e superfícies lisas

Grout Fort 52Argamassa para chumbamento, fixação e fundações

Linha de Revestimentos e Ancoragem 47Argamassas para Assentamento 9

Overcoll Branco e Cinza 28Piso sobre piso e azulejo sobre azulejo em áreas internas, externas e piscinas

Top Coll uso interno e externo  30Sobreposição de pisos e azulejos sobre qualquer superfície, até sobre metal

Ultracoll multiuso pronto para usar 32Argamassa acrílica ultracolante de altíssimo rendimento

Ín
d

ic
e

Argamassas para Sobreposição 27

Argamassas para Rejuntamento 35

Argamassa para Impermeabilização 55

Veda Tudo Flexível 56Argamassa para vedação de paredes e muros com infiltrações, e baldrames

Rejunta Flexível Colorido  36Argamassa para rejuntamento de juntas até 16mm, áreas internas e externas 

Rejunta Resinado Porcelanato 38Rejunte resinado super liso para áreas internas, externas, piscinas, saunas e porcelanato

Rejunta Acrílico pronto para usar    40Rejunte impermeável para porcelanatos, piscinas, saunas e cerâmicas finas

Argaglass     42Argamassa colorida para assentamento e rejuntamento simultâneo de pastilhas de vidro

Nata Colorida    44Assenta e rejunta simultaneamente pastilhas cerâmicas, de porcelana e faixas decorativas

Cimento Colante Interior AC I   10Assentamento de pisos e azulejos em áreas internas

Cimento Colante Flexível AC II 12Assentamento de placas em áreas externas sujeitas às oscilações de temperatura e umidade

Cimento Colante Porcelanato AC III   14Assentamento de porcelanatos

Cimento Colante Grandes Formatos AC III-E    16Argamassa especial para assentamento de placas de grandes formatos

Cimento Colante Mármore e Granito AC III     18Assentamento de mármore e granito

Cimento Colante AC III MAIS     20Argamassa para assentamento de peças até 100 X 100cm em áreas internas e externas

Cimento Colante DryWall   22Assentamento de revestimento cerâmico e porcelanato sobre superfícies de drywall

AB 50 24Assentamento de blocos de vidro, concreto e cerâmicos

Linha de Especialidades 59

Gesso   60Para aplicação sobre alvenaria, emboço curado, paredes e tetos

Cimentinho    62Indicado para pequenos reparos em áreas internas e externas

Tinta em Pó    64Altíssimo rendimento em superfícies porosas de reboco ou concreto. Uso interno e externo

Linha Bricolagem 67 

Zapt Cores     68Renova ou troca a cor do rejuntamento de pisos e azulejos num Zapt

Zapt Protetor   70Proteção para rejuntamentos à base de cimento ou aplicações de Zapt Cores

Linha Engenharia 73

Supermassa Projetada    74Regularização e revestimento de paredes próprio para pintura. Aplicação com bomba

RevestJet Premium  76Argamassa projetada e textura colorida para aplicações sobre blocos, tijolos ou concreto

Primer Universal Polivalente 78Uniformiza a superfície e garante o desempenho do autonivelante

Autonivelante PlanoTech AN100   80Argamassa de alta fluidez para nivelamento de contrapiso

MSP 3000    82Selante adesivo de alta resistência à base de Polímero MS
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Cimento Colante
AC I  Interior
ABNT NBR 14081-1

Argamassa para 
assentamento 
de pisos e azulejos 
cerâmicos em 
áreas internas.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO
• Emboço ou contrapiso sarrafeado 
• Emboço ou contrapiso sarrafeado 
ou desempenado, com pelo menos 14 
dias de idade.
• Concreto com superfície rústica ou 
lisa curado há mais de 28 dias.
• Áreas internas.

Superfícies inadequadas 
para aplicação:
• Áreas externas.
• Áreas de fachadas e piscinas.
• Estufas, saunas, lareiras, 
churrasqueiras, fornos, câmaras 
frigoríficas, revestimentos especiais 
e áreas expostas às variações 
climáticas.
• O Cimento Colante AC I Interior 
Fortaleza não deve ser utilizado 
sobre superfícies com resina, 
manta, tinta, óleo, textura ou 
qualquer tipo de produto que 
impeça a sua aderência normal.
• Para assentamento de pedras 
naturais, peças tipo porcelanato, 
grandes formatos, pastilhas de 
porcelana e vidro, consulte outros 
produtos específicos neste site. 

MODO DE APLICAR

2. Misture todo o conteúdo de uma 
embalagem com água até obter uma 
consistência pastosa, homogênea, 
firme, sem grumos.
3. Relações massa produto/volume 
de água potável, veja a proporção 
indicada na embalagem.
4. Deixe o material em repouso durante 
10 minutos e remisture antes do uso.
5. O material preparado deve ser 
utilizado no prazo máximo de 150 
minutos podendo variar de acordo com 
as condições climáticas.

4. A seguir, assente as placas cerâmicas 
sobre os cordões do Cimento Colante 
AC I Interior Fortaleza, fazendo-as 
deslizar até a posição final.

2. Em seguida, passe o lado denteado 
da desempenadeira num ângulo de 60˚ 
em relação à base, formando sulcos ou 
cordões.

3. O excesso de material removido 
com os dentes da desempenadeira 
deverá retornar ao recipiente para ser 
remisturado, sem adição de água.

5. Com o auxílio de um martelo de 
borracha promova leves impactos 
sem danificar a superfície das placas 
cerâmicas até amassar totalmente os 
cordões do Cimento Colante AC I 
Interior Fortaleza e obter o contato de 
todo o verso da placa com a argamassa.

MODO DE PREPARAR

• A superfície de aplicação deve estar aprumada e plana.
• O verso das placas cerâmicas que serão assentadas deve estar completamente 
limpo, seco e isento de engobe, qualquer derivado de petróleo ou outros resíduos 
que possam prejudicar a aderência do Cimento Colante AC I Interior Fortaleza.
1. Carregue a desempenadeira de aço com o Cimento Colante AC I Interior 
Fortaleza, com o lado liso, estenda o produto numa área de aproximadamente 2m² 
formando uma camada uniforme de 3 a 4mm de espessura.

Observações importantes: 
• Placas cerâmicas com área igual ou 
superior a 900cm² (Ex: 30 X 30cm) 
devem receber uma aplicação de 
Cimento Colante AC I Interior Fortaleza 
também em seu verso, formando 
cordões que deverão ser cruzados com 
os cordões formados na superfície a ser 
utilizada.
• Placas cerâmicas de qualquer 
dimensão que apresentem reentrâncias 
ou saliências maiores que 1mm, ou 
que sejam assentadas em áreas de alto 
tráfego, devem receber uma aplicação 
do Cimento Colante AC I Interior 
Fortaleza também em seu verso para 
efetuar total preenchimento.
• Sempre mantenha juntas de 
assentamento entre as placas conforme 
especificações do fabricante do 
revestimento.
• Sempre mantenha as juntas de 
movimentação, dessolidarização e 
estruturais de acordo com as normas 
ABNT NBR 13.753 e ABNT NBR 13.754.

• Proteja a área do tráfego durante as 
primeiras 72 horas após o assentamento.
• O rejuntamento das peças deve 
ser iniciado no mínimo 3 dias após o 
assentamento.
• Liberar a área para o tráfego normal após 
7 dias do assentamento.
• Deve ser observada a dimensão dos 
dentes da desempenadeira de acordo 
com a área da placa cerâmica, conforme 
tabela:

Área (cm2) Dimensão (mm) 
< 400  Quadrados 6 X 6 X 6
de 400 a 900  Quadrados 8 X 8 X 8
≥ 900  Quadrados 8 X 8 X 8

• Caso os dentes da desempenadeira 
se desgastem em mais de 1mm, estes 
deverão ser refeitos, ou a desempenadeira 
substituída.

LIMPEZA
• Efetue a limpeza das placas cerâmicas 
12 horas após a aplicação utilizando uma 
esponja limpa e úmida, e, para finalizar, 
um pano seco e limpo.
• Nunca utilize ácido para a limpeza.

COLAGEM SEGURA
Para obter uma perfeita aderência 
e controlar o “tempo em aberto” 
durante o assentamento, utilize o 
teste do dedo:
1. Aplique Cimento Colante AC I 
Interior Fortaleza sobre a base em 
aproximadamente 2m².
2. Utilize o dedo polegar seco e limpo a 
cada 5 minutos durante o assentamento, 
pressionando a argamassa estendida na 
superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado 
de Cimento Colante AC I Interior 
Fortaleza.
4. A partir do momento em que, ao 
toque do dedo, quase nada de Cimento 
Colante AC I Interior Fortaleza 
ficar impregnado, é necessário retirar 
o produto estendido na superfície e 
reaplicar um novo pano de argamassa.

FICHA TÉCNICA
Composição: Cimento Portland, 
agregados minerais classificados e 
aditivos especiais não-tóxicos.
Cor: Ci nza
Consumo: 
• Aplicação somente na base: 5kg/m²
• Aplicação na base e no verso da placa: 
8kg/m²
Temperatura: 
• Ambiente: +5˚C até +40˚C
• Superfície: +5˚C até +27˚C
Espessura: 3 a 5mm
Validade: 18 meses a partir da data de 
fabricação impressa na embalagem.
Embalagens: Sacos plásticos de 5kg, 
15kg e 20kg.

ARMAZENAGEM
Conserve em local seco e arejado, sobre 
estrados, em pilhas com, no máximo, 15 
sacos de altura e distância mínima de 
30cm da parede na embalagem original 
fechada.

PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de 
proteção como óculos, máscara e luvas 
de borracha.
• Em caso de contato com a pele, 
lave imediatamente com água em 
abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave 
imediatamente com água em abundância 
e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão procure 
imediatamente orientação médica.

1. Utilize um recipiente limpo, 
preferencialmente de plástico, para o 
preparo do Cimento Colante AC I 
Interior Fortaleza.
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Cimento Colante 
Flexível AC II
ABNT NBR 14081-1
Argamassa para 
assentamento de 
placas cerâmicas e 
pedras naturais escuras 
em áreas internas 
e externas, sujeitas 
às oscilações de 
temperatura e 
umidade

LIMPEZA
• Efetue a limpeza das placas cerâmicas 
12 horas após a aplicação utilizando uma 
esponja limpa e úmida.
• Nunca utilize ácido para a limpeza.

PISCINAS
• Manter a piscina vazia por pelo menos 
7 dias após a aplicação.

COLAGEM SEGURA
Para obter uma perfeita aderência 
e controlar o “tempo em aberto” 
durante o assentamento, utilize o teste 
do dedo:
1. Aplique Cimento Colante Flexível 
AC II Fortaleza sobre a base, em 
aproximadamente 2m².
2. Utilize o dedo polegar seco e limpo a 
cada 5 minutos durante o assentamento, 
pressionando a argamassa estendida na 
superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado 
de Cimento Colante Flexível AC II 
Fortaleza.
4. A partir do momento em que, ao 
toque do dedo, quase nada de Cimento 
Colante Flexível AC II Fortaleza ficar 
impregnado, é necessário retirar o 
produto estendido na superfície e reaplicar 
um novo pano de argamassa.

FICHA TÉCNICA
Composição: Cimento Portland, 
agregados minerais classificados e 
aditivos especiais não-tóxicos.
Cor: Ci nza
Consumo:
• Aplicação somente na base: 5kg/m²
• Aplicação na base e no verso da placa: 
8,5kg/m²
Temperatura:
• Ambiente: +5°C até +40°C 
• Superfície: +5°C até +27°C
Espessura: 3 a 5mm
Validade: 18 meses a partir da data de 
fabricação impressa na embalagem
Embalagem: Saco plástico de 20kg.

ARMAZENAGEM
Conserve em local seco e arejado, sobre 
estrados, em pilhas com, no máximo, 15 
sacos de altura e distância mínima de 
30cm da parede na embalagem original 
fechada.

PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de 
proteção como óculos, máscara e luvas 
de borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave 
imediatamente com água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave 
imediatamente com água em abundância 
e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão procure 
imediatamente orientação médica.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

• Áreas internas e externas.
• Áreas de fachadas e piscinas. 
• Emboço ou contrapiso sarrafeado ou 
desempenado, com pelo menos 14 dias 
de idade.
• Concreto com superfície rústica ou lisa 
curado há mais de 28 dias.
• Em fachadas, o assentamento 
de placas com dimensão superior 
a 400cm² pode ser efetuado até a 
altura máxima de 3m.

Superfícies inadequadas 
para aplicação
• O Cimento Colante Flexível AC II 
Fortaleza não deve ser utilizado:
   - Em estufas, lareiras, fornos, 
churrasqueiras e câmaras frigoríficas.
   - Para assentamento em superfícies 
com resina, manta, tinta, óleo, 
textura ou qualquer tipo de produto 
que impeça a sua aderência normal.
• Para assentamento de pedras 
naturais, peças tipo porcelanato, 
grandes formatos, pastilhas de 
porcelana e vidro, consulte outros 
produtos específicos neste site. 

MODO DE APLICAR

2. Misture todo o conteúdo de uma 
embalagem com água até obter uma 
consistência pastosa, homogênea, firme, 
sem grumos.
3. Relações massa produto/volume de 
água potável, veja a proporção indicada 
na embalagem.
4. Deixe o produto em repouso durante 10 
minutos e remisture antes do uso.
5. O material preparado deve ser utilizado 
no prazo máximo de 150 minutos, podendo 
variar de acordo com as condições 
climáticas.

4. Placas cerâmicas com área igual ou 
superior a 900cm² e/ou que apresentem 
reentrâncias ou saliências maiores que 
1mm, devem receber uma aplicação 
do Cimento Colante Flexível AC II 
Fortaleza com a desempenadeira 
denteada em seu verso (tardoz).

2. Em seguida, passe o lado denteado 
da desempenadeira num ângulo de 60° 
em relação à base, formando sulcos ou 
cordões.

3. O excesso de material removido 
com os dentes da desempenadeira 
deverá retornar ao recipiente para ser 
remisturado.

5. Assente as placas cerâmicas sobre os 
cordões do Cimento Colante Flexível 
AC II Fortaleza, fazendo-as deslizar um 
pouco até a posição final.
6. Com o auxílio de um martelo de 
borracha, promova leves impactos, de 
forma a amassar os cordões e obter 
o contato de todo o tardoz da placa 
cerâmica com a argamassa.

MODO DE PREPARAR

Observações importantes: 
• As placas cerâmicas devem apresentar 
uma absorção mínima de água de 3%.
• Sempre mantenha juntas de assentamento 
entre as placas conforme especificações 
do fabricante do revestimento.
• Sempre mantenha as juntas de 
movimentação, dessolidarização e 
estruturais de acordo com as normas 
ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e 
ABNT NBR 13.755.
• Proteja a área do tráfego durante as 
primeiras 72 horas após o assentamento.
• O rejuntamento das peças deve 
ser iniciado no mínimo 3 dias após o 
assentamento.
• Liberar a área para o tráfego normal após 
7 dias do assentamento.

• Deve ser observada a dimensão dos 
dentes da desempenadeira de acordo 
com a área da placa cerâmica, conforme 
tabela:

Área (cm2) Dimensão (mm) 
< 400 Quadrados 6 X 6 X 6
de 400 a 900 Quadrados 8 X 8 X 8
≥ 900 Quadrados 8 X 8 X 8

• Caso os dentes da desempenadeira 
se desgastem em mais de 1mm, estes 
deverão ser refeitos, ou a desempenadeira 
substituída.

1. Utilize um recipiente limpo, 
preferencialmente de plástico, protegido 
do sol e da chuva.

• Proteja a área de trabalho contra sol, chuva e vento durante todo o serviço e por mais 
24 horas após a aplicação.
• O verso das placas cerâmicas que serão assentadas deve estar completamente limpo, 
seco e isento de engobe, qualquer derivado de petróleo ou outros resíduos que possam 
prejudicar a aderência do produto.
• A superfície de aplicação deve estar aprumada, plana, curada, firme, seca, 
completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou 
qualquer tipo de produto que impeça a aderência normal do produto.
1. Carregue a desempenadeira de aço denteada com Cimento Colante Flexível AC II 
Fortaleza e, com o lado liso, estenda o produto numa área de aproximadamente 2m², 
formando uma camada uniforme de 5 a 6mm de espessura.



Cimento Colante 
Porcelanato AC III 
ABNT NBR 14081-1

Argamassa para 
assentamento de peças 
até 100cm X 100cm*. 
Áreas internas e 
externas.

1. Utilize um recipiente limpo, 
preferencialmente de plástico, protegido do 
sol e da chuva.
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SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO
• Emboço ou contrapiso sarrafeado 
ou desempenado, com pelo menos 14 
dias de idade.
• Concreto com superfície rústica ou 
lisa curado há mais de 28 dias.
• Áreas internas e externas, piscinas 
frias e aquecidas, saunas úmidas e 
secas.

* Em fachadas, o assentamento 
de placas com dimensão superior 
a 400cm² pode ser efetuado até a 
altura máxima de 3m.

Superfícies inadequadas 
para aplicação
• O Cimento Colante Porcelanato AC 
III Fortaleza não deve ser utilizado:
   - Em estufas, lareiras, fornos, 
churrasqueiras e câmaras frigoríficas.
   - Para assentamento em superfícies 
com resina, manta, tinta, óleo, 
textura ou qualquer tipo de produto 
que impeça a sua aderência normal.

• Para evitar manchas em 
porcelanatos de cores claras sempre 
utilize Cimento Colante Porcelanato 
AC III Fortaleza branco.

MODO DE APLICAR

2. Misture todo o conteúdo de uma 
embalagem com água até obter uma 
consistência pastosa, homogênea, firme e sem 
grumos.
3. Relações massa produto/volume de 
água potável, veja a proporção indicada 
na embalagem.
4. Deixe o produto em repouso durante 10 
minutos e remisture antes do uso.
5. O material preparado deve ser utilizado no 
prazo máximo de 150 minutos, podendo variar 
de acordo com as condições climáticas.

4. Para os casos abaixo deverá ser 
efetuada uma aplicação do Cimento 
Colante Porcelanato AC III Fortaleza 
também no verso (tardoz) da peça com a 
desempenadeira denteada de 
8 X 8 X 8mm e os cordões deverão ser 
cruzados com os da superfície a ser 
revestida:
• Placas com área igual ou superior a 
900cm² (ex: 30 X 30cm)
• Placas cujo verso apresente reentrâncias 
e saliências superiores a 1mm.
• Pisos em áreas externas e de alto 
tráfego.

1. Carregue a desempenadeira de aço com 
o Cimento Colante Porcelanato AC III 
Fortaleza e, com o lado liso, estender o 
produto numa área de aproximadamente 
2m².
2. Em seguida passe o lado denteado da 
desempenadeira de 8 X 8 X 8mm num 
ângulo de 60° em relação à base, formando 
sulcos ou cordões.

3. O excesso de material removido 
com os dentes da desempenadeira 
deverá retornar ao recipiente para ser 
remisturado.

5. Assente as placas sobre os cordões do 
Cimento Colante Porcelanato AC III 
Fortaleza fazendo-as deslizar um pouco 
sobre a argamassa até a posição final.
6. Com o auxílio de um martelo de 
borracha promova leves impactos de 
modo a amassar os cordões e obter o 
contato de todo o tardoz da placa com 
a argamassa.
7. Para pastilhas cerâmicas ou de 
porcelana, realize o passo 6 utilizando 
um taco de madeira sobre as placas 
para garantir o esmagamento 
uniforme dos cordões de argamassa.

MODO DE PREPARAR

• Proteja a área de trabalho contra sol, chuva e vento durante todo o serviço e por mais 24 
horas após a aplicação.
• O verso das placas cerâmicas que serão assentadas deve estar completamente limpo, seco e 
isento de engobe, qualquer derivado de petróleo ou outros resíduos que possam prejudicar a 
aderência do Cimento Colante Porcelanato AC III Fortaleza.
• A superfície de aplicação deve estar aprumada, plana , curada, firme, seca, completamente 
limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto 
que impeça a aderência normal do Cimento Colante Porcelanato AC III Fortaleza.

Observações importantes: 

• Sempre mantenha juntas de 
assentamento entre as placas conforme 
especificações do fabricante do 
revestimento.
• Sempre mantenha as juntas de 
movimentação, dessolidarização e 
estruturais de acordo com as normas 
ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e 
ABNT NBR 13.755 ou de acordo com o 
projetista responsável.
• Proteja a área do tráfego durante as 
primeiras 72 horas após o assentamento.

• O rejuntamento das peças deve ser iniciado 
no mínimo 3 dias após o assentamento.
• Liberar a área para o tráfego normal após 7 
dias do assentamento.
• Deve ser observada a dimensão dos 
dentes da desempenadeira de, no mínimo, 
8 X 8 X 8mm
• Caso os dentes da desempenadeira 
denteada se desgastem em mais de 1mm, 
estes devem ser refeitos ou a desempenadeira 
substituída.

LIMPEZA
• Efetuar a limpeza das placas de 
porcelanato 12 horas após a aplicação, 
utilizando uma esponja limpa e úmida e, 
para finalizar, um pano seco e limpo.
• Nunca utilizar ácido para a limpeza.

PISCINAS
Manter a piscina vazia por pelo 
menos 7 dias após a aplicação.

COLAGEM SEGURA
Para obter uma perfeita aderência e 
controlar o “tempo em aberto” durante 
o assentamento, utilize o teste do dedo:
1. Aplicar Cimento Colante Porcelanato 
AC III Fortaleza sobre a base, em 
aproximadamente 2m².
2. Utilizar o dedo polegar seco e limpo, a 
cada 5 minutos, durante o assentamento, 
pressionando a argamassa estendida na 
superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado de 
Cimento Colante Porcelanato AC III 
Fortaleza.
4. A partir do momento em que, ao 
toque do dedo, quase nada de Cimento 
Colante Porcelanato AC III Fortaleza, 
ficar impregnado, será necessário retirar o 
produto estendido na superfície e reaplicar 
um novo pano de argamassa.

FICHA TÉCNICA
Composição: Cimento Portland, 
agregados minerais classificados e 
aditivos especiais não-tóxicos.
Cores: Branca e Cinza
Consumo: 
• Aplicação somente na base: 6kg/m²
• Aplicação na base e no verso da 
placa: 8,5kg/m²
Temperatura: 
• Ambiente: +5˚C até +40˚C
• Superfície: +5˚C até +27˚C
Espessura: 3 a 6mm
Validade: 18 meses a partir da data de 
fabricação impressa na embalagem.
Embalagem: Sacos plásticos de 20kg.

ARMAZENAGEM
Conservar a embalagem em local seco 
e arejado sobre estrados em pilhas 
com, no máximo, 15 sacos de altura e 
distância mínima de 30cm da parede na 
embalagem original fechada.

PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de 
proteção como óculos, máscara e luvas 
de borracha.
• Em caso de contato com a pele, 
lave imediatamente com água em 
abundância.
• Em caso de contato com os olhos, 
lave imediatamente com água em 
abundância e procure orientação 
médica.
• Em caso de ingestão, procure 
imediatamente orientação médica.



Cimento Colante 
Grandes Formatos 
AC III-E
ABNT NBR 14081-1

Argamassa especial  
para assentamento  
de cerâmicas e 
porcelanatos de 
qualquer dimensão* 
em áreas internas 
e externas

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO
• Áreas internas ou externas.
• Emboço ou contrapiso sarrafeado 
ou desempenado, com pelo menos 14 
dias de idade.
• Concreto com superfície rústica ou 
lisa curado há mais de 28 dias.
• Piscinas, saunas úmidas e secas

* Em fachadas, o assentamento 
de placas com dimensão superior 
a 400cm² pode ser efetuado até a 
altura máxima de 3m.

Superfícies inadequadas 
para aplicação
O Cimento Colante Grandes 
Formatos AC III-E Fortaleza não 
deve ser utilizado:
• Em estufas, lareiras, fornos, 
churrasqueiras e câmaras 
frigoríficas.
• Para assentamento em superfícies 
com resina, manta, tinta, óleo, 
textura ou qualquer tipo de produto 
que impeça a sua aderência 
normal.

2. Misture todo o conteúdo de uma 
embalagem com água até obter uma 
consistência pastosa, homogênea, 
firme, sem grumos.
3. Relações massa produto/volume 
de água potável, veja a proporção 
indicada na embalagem.
4. Deixe a mistura em repouso durante 
10 minutos e remisture antes do uso. 
5. O material preparado deve ser 
utilizado no prazo máximo de 150 
minutos, podendo variar de acordo 
com a temperatura.

MODO DE PREPARAR
1. Utilize um recipiente limpo, 
preferencialmente de plástico, 
protegido do sol e da chuva.

4. Placas com área igual ou superior a 
900cm² (exemplo 30 X 30cm) em áreas 
internas, placas de qualquer dimensão 
para áreas externas, ou peças cujo 
verso apresente reentrâncias e saliências 
superiores a 1mm e para áreas de alto 
tráfego deverão receber uma aplicação do 
Cimento Colante Grandes Formatos 
AC III-E Fortaleza em seu verso (tardoz) 
com a desempenadeira denteada 
adequada à dimensão do revestimento e 
os cordões deverão ser cruzados com os da 
superfície a ser revestida.

Observações importantes:
• Sempre mantenha juntas de 
assentamento entre as placas 
conforme especificações do fabricante 
do revestimento.
• Sempre mantenha as juntas de 
movimentação, dessolidarização e 
estruturais de acordo com as normas 
ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 
e ABNT NBR 13.755 ou de acordo com 
o projetista responsável.
• Proteja a área do tráfego durante as 
primeiras 72 horas após o assentamento.
• O rejuntamento das peças deve 
ser iniciado no mínimo 3 dias após o 
assentamento.
• Liberar a área para o tráfego normal 
após 7 dias do assentamento.

• Deve ser observada a dimensão dos 
dentes da desempenadeira de acordo 
com a área da peça cerâmica:
   - Revestimentos de área até 
6400cm² (ex: 80 X 80cm) utilizar 
desempenadeira denteada de 
8 X 8 X 8mm
   - Revestimentos de área superior 
a 6400cm² utilizar desempenadeira 
denteada de 10 X 10 X 10mm
• Caso os dentes da desempenadeira 
se desgastem em mais de 1mm, 
estes deverão ser refeitos, ou a 
desempenadeira substituída.

LIMPEZA
• Efetuar a limpeza das peças cerâmicas 
12 horas após a aplicação, utilizando uma 
esponja limpa e úmida e, para finalizar, 
um pano seco e limpo.  
• Nunca utilize ácido para a limpeza. 

PISCINAS
Manter a piscina vazia por pelo 
menos 5 dias após a aplicação do 
rejuntamento.

COLAGEM SEGURA
Para obter uma perfeita aderência 
e controlar o “tempo em aberto” 
durante o assentamento, utilizar o 
teste do dedo.   
1. Aplicar Cimento Colante Grandes 
Formatos AC III-E Fortaleza sobre a 
base em, aproximadamente, 2m². 
2. Utilizar o dedo polegar seco e limpo a 
cada 5 minutos durante o assentamento, 
pressionando a argamassa estendida na 
superfície. 
3. O dedo deverá sair impregnado de 
Cimento Colante Grandes Formatos 
AC III-E Fortaleza. 
4. A partir do momento em que, ao 
toque do dedo, quase nada de Cimento 
Colante Grandes Formatos AC III-E 
Fortaleza ficar impregnado, será 
necessário retirar o produto estendido na 
superfície e reaplicar um novo pano de 
argamassa.

FICHA TÉCNICA
Composição: Cimento Portland, 
agregados minerais classificados e aditivos 
especiais não-tóxicos.
Cor: Cinza
Consumo: 
• Aplicação somente na base: 6kg/m²
• Aplicação na base e no verso da placa: 
8,5 a 12kg/m²
Temperatura:                  
• Ambiente: +5° C até +40° C
• Superfície: +5° C até +27° C 
Espessura: 3 a 6mm 
Validade: 18 meses a partir da data de 
fabricação impressa na embalagem. 
Embalagem: Sacos plásticos de 20kg

ARMAZENAGEM
Conservar a embalagem em local seco 
e arejado sobre estrados em pilhas 
com, no máximo, 15 sacos de altura e 
distância mínima de 30cm da parede na 
embalagem original fechada.

PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de 
proteção como óculos, máscara e luvas de 
borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave 
imediatamente com água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave 
imediatamente com água em abundância 
e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure 
imediatamente orientação médica.
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MODO DE APLICAR
• Proteja a área de trabalho contra sol, chuva e vento até o final do serviço e, no mínimo, mais 
24 horas após a aplicação. 
• A superfície de aplicação deve estar aprumada, plana, curada, firme, seca, completamente 
limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de 
produto que impeça a aderência normal do Cimento Colante Grandes Formatos AC III-E 
Fortaleza.
• O verso das peças cerâmicas que serão assentadas deve estar completamente limpo, seco 
e isento de engobe, gordura, qualquer derivado de petróleo ou outros resíduos que possam 
prejudicar a aderência do Cimento Colante Grandes Formatos AC III-E Fortaleza.
1. Carregue a desempenadeira de aço com o Cimento Colante Grandes Formatos AC III-E 
Fortaleza, e com o lado liso, estender o produto numa área de aproximadamente 2m². 

2. Em seguida passe o lado denteado 
da desempenadeira num ângulo de 60° 
em relação à base, formando sulcos ou 
cordões.
3. O excesso de material removido com os 
dentes da desempenadeira deverá retornar 
ao recipiente para ser remisturado.

5. Assente as placas pressionando com os 
dedos e bata levemente com um martelo 
de borracha até amassar os cordões do 
Cimento Colante Grandes Formatos 
AC III-E Fortaleza e obter o contato de 
todo o verso da placa com a argamassa. 



Cimento Colante 
Mármore e
Granito AC III
ABNT NBR 14081-1
Argamassa para
assentamento de
mármores, granitos
e pedras naturais 
de até 1,20 X 1,20m
em áreas internas
e externas*

Branca

Extra
Branca

Cinza
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SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

• Emboço ou contrapiso sarrafeado 
ou desempenado, com pelo menos 
14 dias de idade.
• Concreto com superfície rústica ou 
lisa curado há mais de 28 dias.
• Áreas internas e externas, piscinas 
frias e aquecidas, saunas úmidas e 
secas.
• Ideal para assentamento de pedras 
naturais de até 1,20m X 1,20m com 
espessura de até 2cm. 
• Em fachadas, o assentamento 
de placas com dimensão superior 
a 400cm² pode ser efetuado até a 
altura máxima de 3m.

Superfícies inadequadas 
para aplicação
O Cimento Colante Mármore e 
Granito AC III Fortaleza não deve 
ser utilizado:
• Em estufas, lareiras, fornos, 
churrasqueiras e câmaras 
frigoríficas.
• Para assentamento em 
superfícies com resina, manta, 
tinta, óleo, textura ou qualquer 
tipo de produto que impeça a sua 
aderência normal.

MODO DE APLICAR

2. Misture todo o conteúdo de uma 
embalagem com água até obter uma 
consistência pastosa, homogênea, firme 
e sem grumos.
3. Relações massa produto/volume 
de água potável, veja a proporção 
indicada na embalagem.
4. Deixe o produto em repouso durante 
10 minutos e remisture antes do uso.
5. O material preparado deve ser 
utilizado no prazo máximo de 150 
minutos, podendo variar de acordo 
com as condições climáticas.

4. Placas de qualquer dimensão, 
principalmente em áreas de alto tráfego 
deverão receber uma aplicação do 
Cimento Colante Mármore e Granito 
AC III Fortaleza em seu verso (tardoz), 
cruzando os cordões de argamassa com os 
da superfície a ser revestida. 
• Deve ser observada a dimensão dos 
dentes da desempenadeira de acordo 
com a área da placa:
 - Revestimentos de área até 6400cm² 
(ex:80 X 80cm) utilizar desempenadeira 
denteada de 8 X 8 X 8mm
 - Revestimentos de área superior a 
6400cm² utilizar desempenadeira 
denteada de 10 X 10 X 10mm 

2. Em seguida, passe o lado denteado 
da desempenadeira de 8 X 8 X 8mm de 
espessura, num ângulo de 60˚ em relação 
à base, formando sulcos ou cordões.

3. O excesso de material removido 
com os dentes da desempenadeira 
deverá retornar ao recipiente para ser 
remisturado.

5. Assente as placas pressionando com os 
dedos e bata levemente com um martelo 
de borracha até amassar completamente 
os cordões do Cimento Colante 
Mármore e Granito AC III Fortaleza e 
obter o contato de todo o verso da placa 
com a argamassa.

• Proteja a área do tráfego durante as 
primeiras 72 horas após o assentamento.
• O rejuntamento das peças deve 
ser iniciado no mínimo 3 dias após o 
assentamento.
• Liberar a área para o tráfego normal 
após 7 dias do assentamento.

MODO DE PREPARAR

• Proteja a área de trabalho contra sol, chuva e vento durante todo o serviço e por mais 24 
horas após a aplicação.
• O verso das placas que serão assentadas deve estar completamente limpo, seco e isento de 
engobe, qualquer derivado de petróleo ou outros resíduos que possam prejudicar a aderência 
do Cimento Colante Mármore e Granito AC III Fortaleza.
• A superfície de aplicação deve estar aprumada, plana, curada, firme, seca, completamente 
limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto 
que impeça a aderência normal do Cimento Colante Mármore e Granito AC III Fortaleza.
1. Carregue a desempenadeira de aço com o Cimento Colante Mármore e Granito AC III 
Fortaleza e, com o lado liso, estenda o produto numa área de aproximadamente 2m².

Observações importantes:
• Caso os dentes da desempenadeira 
denteada se desgastem em mais de 
1mm, estes devem ser refeitos ou a 
desempenadeira substituída.
• Sempre mantenha juntas de 
assentamento entre as placas conforme 
especificações do fabricante do 
revestimento.

• Sempre mantenha as juntas de 
movimentação, dessolidarização e 
estruturais de acordo com as normas 
ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e 
ABNT NBR 13.755 ou de acordo com o 
projetista responsável.

LIMPEZA
• Efetue a limpeza das pedras 12 horas 
após a aplicação utilizando uma esponja 
limpa e úmida e, para finalizar, um pano 
seco e limpo.
• Nunca utilize ácido para a limpeza.

COLAGEM SEGURA
Para obter uma perfeita aderência e 
controlar o “tempo em aberto” durante 
o assentamento, utilize o teste do dedo:
1. Aplique Cimento Colante Mármore e 
Granito AC III Fortaleza sobre a base em 
aproximadamente 2m².
2. Utilize o dedo polegar seco e limpo a 
cada 5 minutos durante o assentamento, 
pressionando a argamassa estendida na 
superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado de 
Cimento Colante Mármore e Granito 
AC III Fortaleza.
4. A partir do momento em que, ao toque 
do dedo, quase nada de Cimento Colante 
Mármore e Granito AC III Fortaleza 
ficar impregnado, será necessário retirar o 
produto estendido na superfície e reaplicar 
um novo pano de argamassa.

FICHA TÉCNICA
Composição: Cimento Portland branco, 
agregados minerais classificados e aditivos 
especiais não-tóxicos.
Cor: Extra Branca
Consumo: 
• Aplicação somente na base: 6kg/m²
• Aplicação na base e no verso da placa: 
8,5 a 12kg/m²
Temperatura: 
• Ambiente: +5˚C até +40˚C
• Superfície: +5˚C até +27˚C
Espessura: 7 a 9mm
Validade: 18 meses a partir da data de 
fabricação impressa na embalagem.
Embalagem: Saco plástico de 20kg.

ARMAZENAGEM
Conserve em local seco e arejado, sobre 
estrados, em pilhas com, no máximo, 15 
sacos de altura e distância mínima de 30cm 
da parede na embalagem original fechada.

PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de proteção 
como óculos, máscara e luvas de borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave 
imediatamente com água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave 
imediatamente com água em abundância e 
procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure 
imediatamente orientação médica.

1. Utilize um recipiente limpo, 
preferencialmente de plástico, 
protegido do sol e da chuva.
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5. Com o auxílio de um martelo de 
borracha promova leves impactos de modo 
a amassar os cordões e obter o contato 
de todo o tardoz da cerâmica com a 
argamassa.

6. O rejuntamento das peças deve ser 
iniciado após 3 dias do assentamento 
e a área deve ser protegida durante as 
primeiras 72 horas.

LIMPEZA
• Efetuar a limpeza das peças cerâmicas 
no máximo em 1 hora após a aplicação 
utilizando uma esponja limpa e úmida e, 
para finalizar, um pano seco e limpo.
• Nunca utilizar ácido para a limpeza.

PISCINAS
Manter a piscina vazia por pelo menos 5 
dias após a aplicação do rejuntamento.

ARMAZENAGEM
Conservar em local seco e arejado, sobre 
estrados, em pilhas com, no máximo, 15 
sacos de altura e distância mínima de 
30cm da parede na embalagem original 
fechada.

Cimento Colante
AC III MAIS
Argamassa para 
assentamento de peças 
até 100cm X 100cm*
Áreas internas 
e externas

APLICAÇÕES 
• Assentamento de revestimentos 
cerâmicos, cimentícios e naturais, 
pastilhas cerâmicas e de porcelana, 
porcelanatos e grandes formatos*.
• Assentamento de revestimento natural 
em cores escuras (granito, ardósia etc.) 
com até 2cm de espessura.
• Para revestimentos regulares em 
grandes formatos (até 1 X 1m).

* Em fachadas, o assentamento 
de placas com dimensão superior 
a 400cm² pode ser efetuado até a 
altura máxima de 3m.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO
• Emboço ou contrapiso sarrafeado ou 
desempenado com pelo menos 14 dias 
de idade.
• Concreto curado há mais de 28 dias 
com superfície rústica ou lisa.
• Superfícies de revestimento cerâmico, 
porcelanato ou revestimento natural.
• Áreas internas, externas e de alto 
tráfego em áreas comerciais e públicas, 
inclusive piscinas e saunas.
• Superfícies de granilite ou ardósia, 
desde que recebam lixamento antes da 
aplicação do Cimento Colante ACIII 
MAIS Fortaleza.

Superfícies inadequadas 
para aplicação
• O Cimento Colante ACIII MAIS 
Fortaleza não deve ser utilizado:
   - Em estufas, lareiras, fornos, 
churrasqueiras e câmaras frigoríficas.
   - Para assentamento em superfícies 
com resina, manta, tinta, óleo, textura 
ou qualquer tipo de produto que 
impeça a sua aderência normal.

MODO DE APLICAR

1. Utilize um recipiente limpo, preferencialmente 
plástico, protegido do sol e da chuva.
2. Misture todo o conteúdo de uma embalagem com 
água até obter uma consistência pastosa, homogênea, 
firme e sem grumos.
Relações massa produto/volume de água potável, 
veja a proporção indicada na embalagem.
3. Utilize o processo de mistura mecânica para melhorar 
a trabalhabilidade e obter todas as características de 
desempenho e o rendimento ideal da argamassa.
4. Deixe o produto em repouso durante 10 minutos e 
remisture antes do uso.
5. O material preparado deve ser utilizado no prazo 
máximo de 150 minutos, podendo variar de acordo com as 
condições climáticas.

MODO DE PREPARAR

1. Carregue a desempenadeira de 
aço de 10X10X10mm com o Cimento 
Colante ACIII MAIS Fortaleza e, com 
o lado liso, estenda o produto numa 
área de aproximadamente 2m².
2. Em seguida passe o lado denteado 
da desempenadeira num ângulo de 60° 
em relação à base, formando sulcos ou 
cordões.

• Proteja a área de trabalho contra sol, chuva e vento durante todo o serviço e por mais 24 
horas após a aplicação.
• O verso das peças cerâmicas que serão assentadas deve estar completamente limpo, seco e 
isento de engobe, qualquer derivado de petróleo ou outros resíduos que possam prejudicar a 
aderência do Cimento Colante ACIII MAIS Fortaleza.
• A superfície de aplicação deve estar aprumada, plana, curada, firme, seca, completamente 
limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto 
que impeça a aderência normal do Cimento Colante ACIII MAIS Fortaleza.

3. O excesso de material removido com os 
dentes da desempenadeira deverá retornar 
ao recipiente para ser remisturado.

4. Assente as peças cerâmicas sobre os 
cordões do Cimento Colante ACIII MAIS 
Fortaleza fazendo-as deslizar um pouco 
sobre a argamassa até a posição final.

Observações importantes:
• Para obter o desempenho e o 
rendimento adequados do Cimento 
Colante ACIII MAIS Fortaleza em uma 
única aplicação de argamassa para 
placas de dimensão igual ou superior 
a 900cm² deve ser obrigatoriamente 
utilizada uma desempenadeira de  
10 X 10 X 10mm. 
Caso utilize o processo tradicional em 
dupla aplicação, poderá haver aumento 
de consumo da argamassa.
• Dimensões superiores a 1 X 1m devem 
ser assentadas em dupla aplicação com 
cruzamento dos cordões formados entre 
as duas superfícies.
• Caso os dentes da desempenadeira 
se desgastem em mais de 1mm, estes 
deverão ser refeitos ou a desempenadeira 
substituída.
• Sempre mantenha as juntas de 
assentamento, movimentação, 
dessolidarização e estruturais 
de acordo com o fabricante do 
porcelanato, do projetista responsável 
ou conforme as normas NBR 13.753, 
NBR 13.754 e NBR 13.755.

CARACTERÍSTICAS 
• Argamassa de baixa densidade e 
alta resistência mecânica, excelente 
desempenho e baixo consumo, com alta 
aderência química e alta flexibilidade.
• Deslizamento reduzido conforme  
NBR 14081-5:12
• Aplicações em ÚNICA CAMADA com 
desempenadeira de 10 X 10 X 10mm.

FICHA TÉCNICA
Composição: Cimento Portland, 
agregados minerais classificados e 
aditivos especiais não-tóxicos.
Cor: Cinza
Consumo: 
• Aplicação somente na base – 
desempenadeira 10 X 10 X 10mm: 
4,5kg/m²
Temperatura:
• Ambiente: +5˚C até +40˚C
• Superfície: +5˚C até +27˚C
Espessura: 4 a 6mm
Validade: 18 meses a partir da data de 
fabricação impressa na embalagem.
Embalagem: Saco plástico de 20kg.

COLAGEM SEGURA
Para obter uma perfeita aderência 
e controlar o “tempo em aberto” 
durante o assentamento, utilizar o 
teste do dedo.
1. Aplicar Cimento Colante ACIII 
MAIS Fortaleza sobre a base em 
aproximadamente 2m².
2. Utilizar o dedo polegar seco e limpo a 
cada 5 minutos durante o assentamento, 
pressionando a argamassa estendida na 
superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado 
de Cimento Colante ACIII MAIS 
Fortaleza.
4. A partir do momento em que, ao 
toque do dedo, quase nada de Cimento 
Colante ACIII MAIS Fortaleza ficar 
impregnado, será necessário retirar 
o produto estendido na superfície e 
reaplicar um novo pano de argamassa.

PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de 
proteção como óculos, máscara e luvas 
de borracha.
• Em caso de contato com a pele, 
lave imediatamente com água em 
abundância.
• Em caso de contato com os olhos, 
lave imediatamente com água em 
abundância e procure orientação 
médica.
• Em caso de ingestão, procure 
imediatamente orientação médica.



Cimento Colante 
DryWall
ABNT NBR 14081-1

Argamassa para 
assentamento
de revestimento
cerâmico sobre
superfícies e placas 
de drywall

1. Utilize um recipiente limpo, 
preferencialmente de plástico.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

• Chapas de gesso acartonado em 
conformidade com as normas 
ABNT 14.715 e 14.717.
• Áreas internas. 

Superfícies inadequadas 
para aplicação
O Cimento Colante DryWall 
Fortaleza não deve ser utilizado:
• Em estufas, lareiras, fornos, 
churrasqueiras e câmaras 
frigoríficas.
• Para assentamento em superfícies
com gesso comum, resina, manta, 
tinta, óleo, textura ou qualquer 
tipo de produto que impeça a sua 
aderência normal.

2. Misture todo o conteúdo de uma 
embalagem com água até obter uma 
consistência pastosa, homogênea, firme e 
sem grumos.
3. Relações massa produto/volume 
de água potável, veja a proporção 
indicada na embalagem.
4. Deixar o produto em repouso durante 
10 minutos e remisturar antes do uso.
5. O material preparado deve ser utilizado 
no prazo máximo de 150 minutos, 
podendo variar de acordo com as 
condições climáticas.

5. Assente as placas cerâmicas sobre os 
cordões de Cimento Colante DryWall 
Fortaleza, fazendo-as deslizar um 
pouco até a posição final.

1. Carregue a desempenadeira de 
aço denteada com Cimento Colante 
DryWall Fortaleza e, com o lado 
liso, estender o produto numa área 
de aproximadamente 2m², formando 
uma camada uniforme de 5 a 6mm de 
espessura.

2. Em seguida, passe o lado denteado 
da desempenadeira num ângulo de 60° 
em relação à base, formando sulcos ou 
cordões.

3. O excesso de material removido 
com os dentes da desempenadeira 
deverá retornar ao recipiente para ser 
remisturado.

4. Placas cerâmicas com área igual 
ou superior a 900cm² (exemplo 
30 X 30cm), e/ou que apresentem 
reentrâncias ou saliências maiores que 
1mm, devem receber uma aplicação de 
Cimento Colante DryWall Fortaleza 
com a desempenadeira denteada em 
seu verso (tardoz).

6. Com o auxílio de um martelo de 
borracha, promover leves impactos de 
forma a amassar os cordões e obter 
o contato de todo o tardoz da placa 
cerâmica com a argamassa.

MODO DE PREPARAR

Observações importantes:

• Deve ser observada a dimensão 
dos dentes da desempenadeira de 
acordo com a área da placa cerâmica, 
conforme tabela:

Área (cm2) Dimensão (mm) 
< 400  Quadrados 6 X 6 X 6
de 400 a 900  Quadrados 8 X 8 X 8
≥ 900  Quadrados 8 X 8 X 8

• Caso os dentes da desempenadeira se 
desgastem em mais de 1mm, deverão 
ser refeitos, ou a desempenadeira 
substituída.

• Sempre mantenha juntas de 
assentamento entre as placas cerâmicas 
conforme especificações do fabricante do 
revestimento.

• Sempre mantenha as juntas de 
movimentação de acordo com as 
especificações técnicas fornecidas pelo 
fabricante das placas de DryWall.

• O rejuntamento das placas cerâmicas 
deve ser iniciado no mínimo após três 
dias do seu assentamento.

LIMPEZA
• Efetue a limpeza das placas cerâmicas 
12 horas após a aplicação utilizando 
uma esponja limpa e úmida e para 
finalizar um pano seco e limpo.
• Nunca utilize ácido para a limpeza.

COLAGEM SEGURA
Para obter uma perfeita aderência 
e controlar o “tempo em aberto” 
durante o assentamento, utilize o 
teste do dedo.
1. Aplique Cimento Colante 
DryWall Fortaleza sobre a base, em 
aproximadamente 2m².
2. Utilize o dedo polegar seco e limpo a 
cada 5 minutos durante o assentamento, 
pressionando a argamassa estendida na 
superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado de 
Cimento Colante DryWall Fortaleza.
4. A partir do momento em que, ao 
toque do dedo, quase nada de Cimento 
Colante DryWall Fortaleza ficar 
impregnado, será necessário retirar 
o produto estendido, remisturar com 
o material preparado sem adição de 
água e reaplicar um novo pano de 
argamassa.

FICHA TÉCNICA
Composição: Cimento Portland, 
agregados minerais classificados e 
aditivos especiais não-tóxicos.
Cor: Cinza 
Consumo:
• Aplicação somente na base: 5kg/m² 
• Aplicação na base e no verso da 
placa: 8kg/m²
Temperatura: 
• Ambiente: +5°C até +30°C 
• Superfície: +5°C até +25°C
Espessura: 3 a 5mm
Validade: 18 meses a partir da data de 
fabricação impressa na embalagem.
Embalagem: Saco plástico de 20kg.

ARMAZENAGEM
Conserve em local seco e arejado, sobre 
estrados, em pilhas com, no máximo, 15 
sacos de altura e distância mínima de 
30cm da parede na embalagem original 
fechada.

PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de 
proteção como óculos, máscara e luvas 
de borracha.
• Em caso de contato com a pele, 
lave imediatamente com água em 
abundância.
• Em caso de contato com os olhos, 
lave imediatamente com água em 
abundância e procure orientação 
médica.
• Em caso de ingestão procure 
imediatamente orientação médica. 

2322

MODO DE APLICAR
• O verso das placas cerâmicas que serão assentadas deve estar completamente 
limpo, seco e isento de engobe, qualquer derivado de petróleo ou outros resíduos 
que possam prejudicar a aderência do Cimento Colante DryWall Fortaleza.
• A superfície de aplicação deve estar firme, completamente limpa, livre de 
partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que 
impeça a aderência normal do Cimento Colante Drywall Fortaleza.



2524

AB 50
Argamassa para 
assentamento 
de blocos de vidro, 
concreto e cerâmicos.

FICHA TÉCNICA
Composição: Cimento Portland, 
agregados minerais classificados e 
aditivos especiais não-tóxicos.
Cor: Branca
Consumo: 
• Blocos de vidro: 15kg/m² 
considerando 10mm de espessura 
entre blocos 20 X 20cm
Temperatura:
• Ambiente: +5°C até +40°C
• Superfície: +5°C até +27°C
Validade: 
• Embalagens de 5kg: 24 meses a 
partir da data de fabricação.
• Embalagens de 20kg: 18 meses 
a partir da data de fabricação.
Embalagens: Sacos plásticos de 
5kg e 20kg.

ARMAZENAGEM
Conserve em local seco e arejado, 
sobre estrados, em pilhas com, 
no máximo, 15 sacos/fardos de 
altura e distância mínima de 30cm 
da parede na embalagem original 
fechada.

PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de 
proteção como óculos, máscara e 
luvas de borracha.
• Em caso de contato com a pele, 
lave imediatamente com água em 
abundância.
• Em caso de contato com os 
olhos, lave imediatamente com 
água em abundância e procure 
orientação médica.
• Em caso de ingestão procure 
imediatamente orientação médica.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

• Blocos de vidro

Superfícies inadequadas 
para aplicação
O AB 50 Fortaleza não deve ser 
utilizado:
• Em estufas, lareiras, fornos, 
churrasqueiras e câmaras 
frigoríficas.
• Para assentamento em 
superfícies com resina, manta, 
tinta, óleo, textura ou qualquer 
tipo de produto que impeça a 
sua aderência normal.
• Para preencher juntas de 
movimentação, estruturais e 
dessolidarização.

2. Misture todo o conteúdo de uma 
embalagem com água até obter uma 
consistência pastosa, homogênea, firme, 
sem grumos.
3. Relações massa produto/volume de 
água potável, veja a proporção indicada 
na embalagem.
4. Deixe o material em repouso durante 10 
minutos e remisture antes do uso.
5. O material preparado deve ser utilizado 
no prazo máximo de 150 minutos, podendo 
variar de acordo com as condições 
climáticas.

3. Retire o excesso de AB 50 Fortaleza 
e retorne ao caixote.

1. Aplique AB 50 Fortaleza 
sobre os blocos utilizando uma 
colher de pedreiro.

2. Posicione os blocos sobre a 
argamassa fresca.

4. Verifique o alinhamento e o prumo 
da parede.   

MODO DE PREPARAR

MODO DE APLICAR

1. Utilize um recipiente limpo, 
preferencialmente de plástico, 
protegido do sol e da chuva.
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Overcoll
Argamassa para 
sobreposição de pisos, 
azulejos e grandes 
formatos* em áreas 
internas, externas, 
saunas e piscinas com 
secagem inicial em 
4 horas

LIMPEZA
• Efetuar a limpeza das peças cerâmicas 
12 horas após a aplicação, utilizando 
uma esponja limpa e úmida e para 
finalizar um pano seco e limpo.
• Nunca utilizar ácido para a limpeza 
após a aplicação.

COLAGEM SEGURA
• Para obter uma perfeita aderência 
e controlar o “tempo em aberto” 
durante o assentamento utilize o teste 
do dedo:
1. Aplique Overcoll Fortaleza sobre a 
base em aproximadamente 2m².
2. Utilize o dedo polegar seco e limpo 
durante o assentamento, pressionando a 
argamassa estendida na superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado de 
Overcoll Fortaleza.
4. A partir do momento em que, ao 
toque do dedo, quase nada de Overcoll 
Fortaleza ficar impregnado, é necessário 
retirar o produto estendido na superfície e 
reaplicar um novo pano de argamassa.

PISCINAS E SAUNAS
• Manter a piscina vazia por pelo menos 
7 dias após a aplicação.
• A sauna poderá ser utilizada 7 dias 
após a aplicação.

FICHA TÉCNICA
Composição: Cimento Portland, 
agregados minerais classificados e 
aditivos especiais não-tóxicos.
Cores: Cinza e Branca (sujeita a variação)
Consumo:
• Aplicação somente na base: 6,5kg/m²
• Aplicação na base e no verso da placa: 
8,5 a 12kg/m²
Temperatura:
• Ambiente: +5˚C até +40˚C
• Superfície: +5˚C até +27˚C
Espessura: 4 a 6mm
Validade: 18 meses a partir da data de 
fabricação impressa na embalagem.
Embalagem: Saco plástico de 20kg.

ARMAZENAGEM
Conserve as embalagens em local seco 
e arejado, sobre estrados, em pilhas 
com, no máximo, 15 sacos de altura e 
distância mínima de 30cm da parede na 
embalagem original fechada.

PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de 
proteção como óculos, máscara e luvas 
de borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave 
imediatamente com água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave 
imediatamente com água em abundância 
e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure 
imediatamente orientação médica. 

APLICAÇÕES
•  Assentamento de revestimento cerâmico 
e porcelanato, pastilhas cerâmicas ou de 
porcelana, pedras naturais como mármore e 
granito (com exceção de pedra ardósia).
• Ideal para assentamento de grandes 
formatos de até 1,20m X 1,20m com 
espessura de até 2cm*. 

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO
• Qualquer superfície onde já existam pisos e 
azulejos cerâmicos ou tipo porcelanato.
• Qualquer superfície com revestimento mineral 
(mármores, granitos etc.), exceto pedra ardósia.
• Emboço ou contrapiso sarrafeado ou 
desempenado, com pelo menos 14 dias de 
idade.
• Concreto com superfície rústica ou lisa curado 
há mais de 28 dias.
• Áreas internas ou externas, inclusive fachadas, 
piscinas e saunas.

* Em fachadas, o assentamento de placas 
com dimensão superior a 400cm² pode ser 
efetuado até a altura máxima de 3m.

Superfícies inadequadas 
para aplicação
Overcoll Fortaleza não deve ser 
utilizado:
• Em estufas, lareiras, fornos, 
churrasqueiras e câmaras frigoríficas.
• Para assentamento em superfícies com 
cera, resina, manta, tinta, óleo, textura 
ou qualquer tipo de produto que impeça 
a sua aderência normal.
• Sobre pedra ardósia ou para 
assentamento de pedra ardósia.

MODO DE APLICAR

5. Assente as placas pressionando 
com os dedos e bata levemente com 
um martelo de borracha até amassar 
completamente os cordões do Overcoll 
Fortaleza e obter o contato de todo o 
verso da placa e da superfície com a 
argamassa.
• Rejunte com cuidado após 4 horas do 
assentamento.
• Proteja a área do tráfego normal de 
pessoas durante as primeiras 12 horas 
após o assentamento.
• O trânsito de automóveis em garagens 
somente poderá ser liberado após 72 
horas do assentamento.

1. Carregue a desempenadeira denteada com o 
Overcoll Fortaleza e, com o lado liso, estenda o 
produto sobre a superfície de aplicação formando 
uma camada uniforme de 5 a 6mm de espessura 
numa área de aproximadamente 2m².
2. A seguir, passe o lado denteado da 
desempenadeira de aço, comprimindo-a contra 
a base num ângulo de 60˚, formando cordões e 
sulcos.
3. O excesso de produto deverá voltar ao recipiente 
para ser remisturado.

4. Placas de qualquer dimensão deverão 
receber uma aplicação do Overcoll Fortaleza 
em seu verso (tardoz) com a desempenadeira 
denteada adequada à dimensão do 
revestimento e os cordões deverão ser 
cruzados com os da superfície a ser revestida.

• Proteja a área de trabalho contra sol, chuva e vento durante todo o serviço e por mais 24 
horas após a aplicação.
• O verso das placas que serão assentadas deve estar completamente limpo, seco e isento de 
engobe, qualquer derivado de petróleo ou outros resíduos que possam prejudicar a aderência 
do Overcoll Fortaleza.
• A superfície de aplicação deve estar aprumada, plana , curada, firme, seca, completamente 
limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto 
que impeça a aderência normal do Overcoll Fortaleza.

Observações importantes:
• Certifique-se de que todas as peças antigas 
estejam firmes. Bata levemente sobre elas. O 
som oco indicará se está solta. Caso existam 
peças soltas, retire-as junto com o contrapiso 
e preencha o espaço utilizando o próprio 
Overcoll Fortaleza.

• Antes da aplicação do Overcoll Fortaleza 
é necessário lavar o revestimento antigo 
com uma solução de ácido muriático 
(misturar 3 partes de água com 1 parte do 
ácido), enxaguar com água em abundância até 
remover todo o resíduo da solução e enxugar. 
Nos casos de superfícies com resina, 
tinta ou enceradas, efetuar a REMOÇÃO 
COMPLETA através de lixamento.

• Sempre mantenha juntas de 
assentamento entre as placas conforme 
especificações do fabricante do 
revestimento.

• Sempre mantenha as juntas de 
movimentação, dessolidarização e 
estruturais de acordo com as normas ABNT 
NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e ABNT 
NBR 13.755 ou de acordo com o projetista 
responsável.

• Deve ser observada a dimensão dos 
dentes da desempenadeira de acordo com 
a área da placa, conforme tabela:

Área (cm2) Dimensão (mm) 
< 1000 Quadrados 8 X 8 X 8
≥ 1000 Quadrados 10 X 10 X 10

• Caso os dentes da desempenadeira 
se desgastem em mais de 1mm, estes 
deverão ser refeitos, ou a desempenadeira 
substituída.

1. Utilize um recipiente limpo, preferencialmente 
de plástico, protegido do sol e da chuva.
2. Misture todo o conteúdo de uma embalagem 
com água até obter uma consistência pastosa, 
homogênea, firme e sem grumos.
3. Relações massa produto/volume de 
água potável, veja a proporção indicada 
na embalagem.
4. Deixe o material em repouso durante 5 
minutos e remisture antes do uso.
5. O material preparado deve ser utilizado no 
prazo máximo de 30 minutos, podendo variar de 
acordo com as condições climáticas.

MODO DE PREPARAR



Topcoll
Uso Interno 
e Externo
Argamassa para 
sobreposição de pisos, 
azulejos, porcelanatos, 
grandes formatos*, 
pedras naturais, 
ardósia e  
superfícies  
metálicas.
Secagem rápida  
em 3 horas. 
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LIMPEZA
• Efetuar a limpeza das placas 12 horas 
após a aplicação, utilizando uma esponja 
limpa e úmida e para finalizar um pano 
seco e limpo.
• Nunca utilizar ácido para a limpeza 
após a aplicação.

COLAGEM SEGURA
• Para obter uma perfeita aderência 
e controlar o “tempo em aberto” 
durante o assentamento utilize o teste 
do dedo:
1. Aplique Topcoll Fortaleza sobre a 
base em aproximadamente 2m².
2. Utilize o dedo polegar seco e limpo 
durante o assentamento, pressionando a 
argamassa estendida na superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado de 
Topcoll Fortaleza.
4. A partir do momento em que, ao 
toque do dedo, quase nada de Topcoll 
Fortaleza ficar impregnado, é necessário 
retirar o produto estendido na superfície e 
reaplicar um novo pano de argamassa.

PISCINAS E SAUNAS
• Manter a piscina vazia por pelo menos 
7 dias após a aplicação.
• A sauna poderá ser utilizada 7 dias 
após a aplicação.

FICHA TÉCNICA
Composição: Cimento Portland, 
agregados minerais classificados e 
aditivos especiais não-tóxicos.
Cor: Branca (sujeita a variação)
Consumo:
• Aplicação somente na base: 6,5kg/m²
• Aplicação na base e no verso da placa: 
8,5 a 12kg/m²
Temperatura:
• Ambiente: +5˚C até +40˚C
• Superfície: +5˚C até +27˚C
Espessura: 4 a 6mm
Validade: 18 meses a partir da data de 
fabricação impressa na embalagem.
Embalagem: Saco plástico de 20kg.

ARMAZENAGEM
Conserve as embalagens em local seco 
e arejado, sobre estrados, em pilhas 
com, no máximo, 15 sacos de altura e 
distância mínima de 30cm da parede na 
embalagem original fechada.

PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de 
proteção como óculos, máscara e luvas 
de borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave 
imediatamente com água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave 
imediatamente com água em abundância 
e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure 
imediatamente orientação médica.

APLICAÇÕES
•  Assentamento de revestimento cerâmico 
e tipo porcelanato ou retificado, pastilhas 
cerâmicas ou porcelana, pedras naturais 
como mármore, granito e pedra ardósia.
• Ideal para assentamento de revestimento 
cerâmico e pedras naturais de grandes 
formatos* até 1,20m X 1,20m com 
espessura de até 2cm. 
• Secagem inicial rápida de 3 horas.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO
• Qualquer superfície onde já existam pisos e 
azulejos cerâmicos ou tipo porcelanato
• Qualquer superfície com revestimento natural 
(mármores, granitos, ardósia etc.)
• Superfícies metálicas rígidas
• Emboço ou contrapiso sarrafeado ou 
desempenado, com pelo menos 14 dias de 
idade
• Concreto com superfície rústica ou lisa curado 
há mais de 28 dias.
• Áreas internas e externas, inclusive fachadas*, 
piscinas e saunas

* Em fachadas, o assentamento de placas 
com dimensão superior a 400cm² pode ser 
efetuado até a altura máxima de 3m.

Superfícies inadequadas 
para aplicação
Topcoll Fortaleza não deve ser utilizado:
• Em estufas, lareiras, fornos, 
churrasqueiras e câmaras frigoríficas.
• Para assentamento em superfícies com 
cera, resina, manta, tinta, óleo, textura ou 
qualquer tipo de produto que impeça a sua 
aderência normal.

MODO DE APLICAR

5. Assente as placas pressionando 
com os dedos e bata levemente com 
um martelo de borracha até amassar 
completamente os cordões do Topcoll 
Fortaleza e obter o contato de todo o 
verso da placa e da superfície com a 
argamassa.
• Rejunte com cuidado após 3 horas do 
assentamento.
• Proteja a área do tráfego normal de 
pessoas durante as primeiras 12 horas 
após o assentamento.
• O trânsito de automóveis em garagens 
somente poderá ser liberado após 72 
horas do assentamento.

1. Carregue a desempenadeira denteada com o 
Topcoll Fortaleza e, com o lado liso, estenda o 
produto sobre a superfície de aplicação formando 
uma camada uniforme de 5 a 6mm de espessura 
numa área de aproximadamente 2m².
2. A seguir, passe o lado denteado da 
desempenadeira de aço, comprimindo-a contra 
a base num ângulo de 60˚, formando cordões e 
sulcos.
3. O excesso de produto deverá voltar ao recipiente 
para ser remisturado.

4. Placas de qualquer dimensão deverão 
receber uma aplicação do Topcoll Fortaleza 
em seu verso (tardoz) com a desempenadeira 
denteada adequada à dimensão do 
revestimento e os cordões deverão ser 
cruzados com os da superfície a ser revestida.

• Proteja a área de trabalho contra sol, chuva e vento durante todo o serviço e por mais 24 
horas após a aplicação.
• O verso das placas que serão assentadas deve estar completamente limpo, seco e isento de 
engobe, qualquer derivado de petróleo ou outros resíduos que possam prejudicar a aderência 
do Topcoll Fortaleza.
• A superfície de aplicação deve estar aprumada, plana , curada, firme, seca, completamente 
limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto 
que impeça a aderência normal do Topcoll Fortaleza.

Observações importantes:
• Certifique-se de que todas as peças antigas 
estejam firmes. Bata levemente sobre elas. O 
som oco indicará se está solta. Caso existam 
peças soltas, retire-as junto com o contrapiso e 
preencha o espaço utilizando o próprio Topcoll 
Fortaleza.

• Antes da aplicação do Topcoll Fortaleza 
é necessário lavar o revestimento antigo 
com uma solução de ácido muriático 
(misturar 3 partes de água com 1 parte do 
ácido), enxaguar com água em abundância até 
remover todo o resíduo da solução e enxugar. 
Nos casos de superfícies com resina, 
tinta ou enceradas, efetuar a REMOÇÃO 
COMPLETA através de lixamento.

• Sempre mantenha juntas de 
assentamento entre as placas conforme 
especificações do fabricante do 
revestimento.

• Sempre mantenha as juntas de 
movimentação, dessolidarização e 
estruturais de acordo com as normas ABNT 
NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e ABNT 
NBR 13.755 ou de acordo com o projetista 
responsável.

• Deve ser observada a dimensão dos 
dentes da desempenadeira de acordo com 
a área da placa, conforme tabela:

Área (cm2) Dimensão (mm) 
< 1000 Quadrados 8 X 8 X 8
≥ 1000 Quadrados 10 X 10 X 10

• Caso os dentes da desempenadeira 
se desgastem em mais de 1mm, estes 
deverão ser refeitos, ou a desempenadeira 
substituída.

1. Utilize um recipiente limpo, preferencialmente 
de plástico, protegido do sol e da chuva.
2. Misture todo o conteúdo de uma embalagem 
com água até obter uma consistência pastosa, 
homogênea, firme e sem grumos.
3. Relações massa produto/volume 
de água potável, veja a proporção 
indicada na embalagem.
4. Deixe o material em repouso durante 5 
minutos e remisture antes do uso.
5. O material preparado deve ser utilizado no 
prazo máximo de 30 minutos, podendo variar 
de acordo com as condições climáticas.

MODO DE PREPARAR
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Ultracoll
Multiuso
Pronto para usar
Argamassa acrílica 
premium de alto 
rendimento, 
impermeável, para 
assentamento e 
sobreposição de
revestimentos e 
grandes formatos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
• Alta aderência química
• Alta flexibilidade
• Impermeável
• Excelente trabalhabilidade
• Excelente resistência a fungos, algas 
e bactérias.

IDEAL PARA
• Cerâmicas
• Porcelanatos 
• Azulejos
• Pastilhas
• Pedras

SOBRE
• Cerâmicas
• Porcelanatos
• Azulejos
• Pastilhas
• Pedras
• Drywall
• Superfícies metálicas*
• Madeira*
• Pisos vinílicos*

Superfícies inadequadas 
para aplicação
• Não utilize Ultracoll Fortaleza sobre 
superfícies gordurosas ou com pintura.
•Não utilize Ultracoll Fortaleza em estufas, 
lareiras, fornos e churrasqueiras.

* Para obter o rendimento ideal do Ultracoll 
(5m²/balde) e todas as suas características 
técnicas em assentamento e sobreposição 
é imprescindível que a superfície esteja 
perfeitamente plana e rígida. 

SAUNAS
• Saunas poderão ser utilizadas 
somente após 5 dias do assentamento 
ou sobreposição.

FICHA TÉCNICA
Composição: Cargas minerais, resinas 
acrílicas e aditivos especiais.
Cor: Branca.
Espessura: até 3mm, podendo 
variar de acordo com o substrato e o 
revestimento.
Consumo: Aproximadamente 1,0kg/
m² sobre superfície perfeitamente 
plana podendo variar de acordo com o 
substrato e o revestimento.
Validade: 18 meses a partir da data de 
fabricação impressa na embalagem.
Embalagem: Balde de 5kg.

ARMAZENAGEM
Conserve em local seco e arejado, 
sobre estrados, em pilhas com, no 
máximo, 4 caixas (4 baldes/cx) de altura 
e distância mínima de 30cm da parede 
na embalagem original fechada.

PRECAUÇÕES
• Não reutilize a embalagem
• Armazenar a embalagem em local 
coberto e ventilado.
• Mantenha a embalagem fechada e 
fora do alcance de crianças e animais.
• Mantenha o ambiente ventilado 
durante toda a aplicação e secagem 
com portas e janelas abertas.
• Em caso de contato com a pele e 
olhos, lave com água corrente durante 
10 minutos.
• Em caso de ingestão não provoque 
vômito. Procure imediatamente um 
médico, levando a embalagem.

MODO DE APLICAR

3. Com o auxílio de um martelo de 
borracha, promova leves impactos, 
sem danificar a superfície das placas, 
até amassar totalmente os cordões 
do produto. Faça testes frequentes 
removendo uma das peças para 
certificar-se de que todo o verso 
da placa tenha contato com os 
cordões do Ultracoll Fortaleza.

4. Sempre mantenha as juntas de assentamento, movimentação, 
dessolidarização e estruturais de acordo com o fabricante do revestimento, 
do projetista responsável ou de acordo com as normas NBR 13.753 e 
NBR 13.754. 

5. O rejuntamento das placas poderá ser realizado somente após 4 horas do 
assentamento. Recomendamos o Rejunta Acrílico Fortaleza.

6. Em áreas de box de banheiro, só utilize o chuveiro sobre o revestimento 5 dias 
após a aplicação do rejuntamento.

Observações importantes no processo de sobreposição:
• Para efetuar sobreposição de revestimentos, examine a superfície onde será 
aplicado o Ultracoll Fortaleza, a fim de certificar-se de que todas as peças 
antigas estejam firmes. Bata levemente sobre as peças. O som oco indica que a 
peça está solta do emboço e que deve, portanto, ser retirada. Em caso de dúvidas, 
entre em contato com o departamento técnico da Fortaleza.

1. Carregue a espátula plástica 
denteada de 2mm que 
acompanha o Kit Ultracoll 
Fortaleza e aplique em um 
ângulo de 60˚ formando cordões 
sobre a superfície que receberá o 
revestimento.

2. Assente as placas sobre os cordões 
do Ultracoll Fortaleza, fazendo-as 
deslizar um pouco sobre a superfície, até 
a posição final.

O Ultracoll Fortaleza é um produto pronto para ser aplicado, e não necessita preparo.
• A superfície de aplicação deve estar plana, rígida e completamente seca.
• O verso das placas que serão assentadas deve estar completamente limpo, seco e isento de 
engobe, qualquer derivado de petróleo ou outros resíduos que possam prejudicar a aderência 
do Ultracoll Fortaleza.
• A superfície para sobreposição deve ser firme, rígida, plana e sem peças soltas para receber 
o Ultracoll Fortaleza.
• A superfície de emboço ou contrapiso deve estar curada, firme, seca, completamente limpa, 
livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que 
impeça a aderência normal do Ultracoll Fortaleza.
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 PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, máscara e luvas de 
borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em 
abundância e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure imediatamente 
orientação médica.

FICHA TÉCNICA
Composição: Cimento Portland, 
agregados minerais classificados, 
resinas especiais, aditivos não-tóxicos e 
pigmentos.
Cores: 22
Largura máxima: até 16mm
Validade:  
• Sacos de 1kg e 5kg: 24 meses a partir 
da data de fabricação impressa na 
embalagem.
• Sacos de 20kg: 18 meses a partir 
da data de fabricação impressa na 
embalagem.
Embalagem: Sacos plásticos de 1kg e 
5kg (todas as cores), e 20kg (6 cores). 

Dimensões
(mm) 2mm 4mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm

20x20x3   1.104   2.208   3.312   4.416   5.520   6.624   8.832   8.832 
50x50x5       736   1.472   2.208   2.944   3.680   4.416   5.152   5.888 
75x75x5       491       981   1.472   1.963   2.453   2.944   3.435   3.925 

100x100x6       442       883   1.325   1.766   2.208   2.650   3.091   3.533 
100x200x5       276       552       828   1.104   1.380   1.656   1.932   2.208 
150x150x3       147       294       442       589       736       883   1.030   1.178 
150x200x5       215       429       644       859   1.073   1.288   1.503   1.717 
200x200x5       184       368       552       736       920   1.104   1.288   1.472 
250x250x6       177       353       530       707       883   1.060   1.236   1.413 
200x300x6       184       368       552       736       920   1.104   1.288   1.472 
300x300x6       147       294       442       589       736       883   1.030   1.178 
300x300x8       196       393       589       785       981   1.178   1.374   1.570 
400x400x8       147       294       442       589       736       883   1.030   1.178 
450x450x8       131       262       393       523       654       785       916   1.047 
500x500x8       118       236       269       471       589       707       824       942 

600x600x12       147       294       442       589       736       883   1.030   1.178 

Junta de assentamento
Tabela de Consumo (gramas)
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Gelo

Creme

Grafite

Areia 

Avelã

Marfim

Preto

Platina

Pêssego

Marrom Terra

Verde

Verde Forest

Cerâmica 

Chocolate

Azul Claro

Camurça

Café

Caramelo

Branco

Bege

Azul

20

20

20

20

20

Cinza
20

20

Rejunta Flexível 
Colorido
Argamassa para
juntas de até 16mm, 
áreas internas 
e externas.  

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO
• Juntas de assentamento de 2 a 16mm 
de espessura entre peças cerâmicas 
e pedras naturais como mármores, 
granitos, ardósia, pedra mineira, pedra 
miracema etc.
• Áreas internas, externas e até fachadas    

Superfícies inadequadas 
para aplicação
O Rejunta Flexível Fortaleza não deve 
ser utilizado:
• Em estufas, lareiras, fornos, 
churrasqueiras e câmaras frigoríficas.
• Em superfícies com cera, resina, 
manta, tinta, óleo, textura ou 
qualquer tipo de produto que impeça 
a sua aderência normal.

MODO DE APLICAR

4. Remova o resíduo grosso da 
superfície do revestimento com uma 
espátula plástica. Em seguida, utilize 
uma esponja macia, limpa e seca para 
o acabamento final.
• A esponja deverá ser frequentemente 
lavada e torcida durante o acabamento 
final.
• Proteja a área de trabalho contra sol, 
chuva e vento durante todo o serviço e 
por mais 24 horas após a aplicação.

2. Com o auxílio de um pequeno rodo de 
borracha ou espátula de plástico flexível, 
pressione o produto sobre as juntas a fim 
de obter uma perfeita penetração.

3. Retire o excesso e frise com um taco 
de madeira com ponta arredondada, 
garantindo assim a total penetração do 
produto.

• Inicie a aplicação do Rejunta Flexível Fortaleza somente 72 horas após o 
assentamento.
• Certifique-se de que não exista sujeira ou partes soltas entre as juntas.
1. Momentos antes da aplicação, umedeça moderadamente as juntas onde será 
aplicado o produto, principalmente em áreas expostas ao sol.

•  O Rejunta Flexível Fortaleza aplicado em temperatura igual ou superior a 30°C, 
principalmente em áreas externas, piscinas e saunas, deve ser hidratado após 
24 horas com broxa ou trincha molhada para evitar alterações na reação do cimento 
(resistência final).

1. Utilize um recipiente plástico, limpo, 
protegido de sol, chuva e vento.
2. Misture todo o conteúdo de uma 
embalagem com água até obter uma 
consistência pastosa, homogênea, firme, 
sem grumos.
3. Relações massa produto/volume 
de água potável, veja a proporção 
indicada na embalagem.
4. Deixe o material em repouso durante 10 
minutos e remisture antes do uso.
5. O material preparado deve ser utilizado 
no prazo máximo de 150 minutos, 
podendo variar de acordo com as 
condições climáticas.

Observações importantes:
• Misture água gradativamente ao pó 
para obter um resultado satisfatório e não 
exceda o volume recomendado para não 
comprometer a eficácia do produto.
• Revestimentos especiais: pedras naturais, 
cerâmicas foscas, porosas, com saliências 
ou reentrâncias em ouro ou prata devem 
ser protegidas com fita crepe durante a 
aplicação para evitar a impregnação do 
produto sobre as peças.
• Revestimentos tipo porcelanato: Utilize 
Rejunta Flexível Fortaleza em cores 
similares ao revestimento para evitar 
manchas na superfície. Nunca utilize 
cores contrastantes.

MODO DE PREPARAR

 LIMPEZA
• Após 12 horas da aplicação, 
utilize um pano seco e limpo 
para retirar o resíduo de limpeza 
grossa.
• Nunca utilize ácido ou produtos 
de limpeza agressivos.
• Para a remoção de resíduos de 
rejuntamento das placas utilize 
uma esponja limpa e úmida e 
finalize com um pano seco e 
limpo.

ARMAZENAGEM
Conserve em local seco e 
arejado, sobre estrados, em 
pilhas com, no máximo, 15 
fardos de altura e distância 
mínima de 30cm da parede na 
embalagem original fechada.



ARMAZENAGEM
Conserve em local seco e arejado, sobre 
estrados, em pilhas com no máximo, 15 
fardos de altura e distância mínima de 
30cm da parede na embalagem original 
fechada.

PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de 
proteção como óculos, máscara e luvas 
de borracha.
• Em caso de contato com a pele, 
lave imediatamente com água em 
abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave 
imediatamente com água em abundância 
e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure 
imediatamente orientação médica.

FICHA TÉCNICA
Composição: Cimento Portland, 
agregados minerais classificados, 
resinas especiais, aditivos não-tóxicos e 
pigmentos.
Cores: 19
Largura máxima: até 16mm
Validade: 24 meses a partir da data de 
fabricação impressa na embalagem.
Embalagens: Caixa de 5kg e Sacos 
plásticos de 1kg (todas as cores) e 5kg 
(5 cores). 
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TABELA DE CORES
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Azul Claro

Barbante

Chocolate

Camurça

Café

Caramelo

Preto

Cinza

Platina

Marfim

Gelo

Cinza Escuro

Creme

Grafite

GerânioBranco

Bege
Dimensões

(mm) 1mm 2mm 4mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm
20x20x3   1.044   2.088   3.132   4.176   5.220   6.264   8.352   8.352 
50x50x5       696   1.392   2.088   2.784   3.480   4.176   4.872   5.568 
75x75x5       464       928   1.392   1.856   2.320   2.784   3.248   3.712 

100x100x6       418       835   1.253   1.670   2.088   2.506   2.923   3.341 
100x200x5       261       522       783   1.044   1.305   1.566   1.827   2.088 
150x150x3       139       278       418       557       696       835       974   1.114 
150x200x5       203       406       609       812   1.015   1.218   1.421   1.624 
200x250x5       157       313       470       626       783       940   1.096   1.253 
250x250x6         84       167       334       501       668       835   1.002   1.169   1.336 
200x300x6         87       174       348       522       696       870   1.044   1.218   1.392 
300x300x6         70       139       278       418       557       696       835       974   1.114 
300x300x8         93       186       371       557       742       928   1.114   1.299   1.485 
400x400x8         70       139       278       418       557       696       835       974   1.114 
450x450x8         62       124       247       371       495       619       742       866       990 
500x500x8         56       111       223       334       445       557       668       780       891 

600x600x12         70       139       278       418       557       696       835       974   1.114 

Junta de assentamento
Tabela de Consumo (gramas)
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Rejunta Resinado  
Porcelanato
Rejuntamento resinado 
super liso para 
porcelanatos em áreas 
internas, externas, 
piscinas e saunas.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO
• Juntas de assentamento de 1 a 16mm 
de espessura entre peças cerâmicas, 
porcelanatos e pedras naturais como 
mármores, granitos, ardósia, pedra 
mineira, pedra miracema etc.
• Áreas internas e externas, inclusive 
fachadas  
• Piscinas frias ou aquecidas, saunas 
úmidas e secas

Superfícies inadequadas 
para aplicação
O Rejunta Resinado Porcelanato 
Fortaleza não deve ser utilizado:
• Em estufas, lareiras, fornos, 
churrasqueiras e câmaras frigoríficas.
• Em superfícies com cera, resina, 
manta, tinta, óleo, textura ou 
qualquer tipo de produto que impeça 
a sua aderência normal.

MODO DE APLICAR
• Inicie a aplicação do Rejunta Resinado Porcelanato Fortaleza somente 72 horas 
após o assentamento.
• Certifique-se de que não exista sujeira ou partes soltas entre as juntas.
• Momentos antes da aplicação, umedeça moderadamente as juntas onde será 
aplicado o produto, principalmente em áreas expostas ao sol.

1. Utilize um recipiente plástico, limpo, 
protegido de sol, chuva e vento.
2. Misture todo o conteúdo de uma 
embalagem com água até obter uma 
consistência pastosa, homogênea, firme, sem 
grumos.
3. Relações massa produto/volume de 
água potável, veja a proporção indicada 
na embalagem.
4. Deixe o material em repouso durante 10 
minutos e remisture antes do uso.
5. O material preparado deve ser utilizado 
no prazo máximo de 150 minutos, podendo 
variar de acordo com as condições climáticas.

Observações importantes:
• Misture água gradativamente ao pó para 
obter um resultado satisfatório e não exceda o 
volume recomendado para não comprometer 
a eficácia do produto.
• Revestimentos especiais: pedras naturais, 
cerâmicas foscas, porosas, com saliências ou 
reentrâncias, em ouro ou prata devem ser 
protegidas com fita crepe durante a aplicação 
para evitar a impregnação do produto sobre 
as peças.
• Revestimentos tipo porcelanato: Utilize 
Rejunta Resinado Porcelanato Fortaleza 
em cores similares ao revestimento para evitar 
manchas na superfície. Nunca utilize cores 
contrastantes.

MODO DE PREPARAR

SAUNAS E PISCINAS
• Saunas poderão ser utilizadas somente 5 dias após o término do rejuntamento.
• Manter a piscina vazia por pelo menos 5 dias após a aplicação do rejuntamento.
• É fundamental que o pH da água seja mantido em 7,2 (condição ideal) para 
evitar agressões ao rejuntamento. O controle deverá ser feito no mínimo uma vez 
por semana.

3.  Remova o resíduo grosso da 
superfície do revestimento com uma 
espátula plástica. Em seguida, utilize 
uma esponja macia, limpa e seca para 
o acabamento final.
• A esponja deverá ser frequentemente 
lavada e torcida durante o acabamento 
final.
• Proteja a área de trabalho contra sol, 
chuva e ventos até o final do serviço 
e, no mínimo, mais 24 horas após a 
aplicação. 

1. Com o auxílio de um pequeno rodo de 
borracha ou espátula de plástico flexível, 
pressione o produto sobre as juntas a fim 
de obter uma perfeita penetração.

2. Retire o excesso e frise com um taco 
de madeira com ponta arredondada, 
garantindo assim a total penetração do 
produto.

•  O Rejunta Resinado Porcelanato Fortaleza aplicado em temperatura igual ou 
superior a 30°C, principalmente em áreas externas, piscinas e saunas, deve ser 
hidratado após 24 horas com broxa ou trincha molhada para evitar alterações na 
reação do cimento (resistência final).

 LIMPEZA
• Após 12 horas da 
aplicação, utilize um pano 
seco e limpo para retirar o 
resíduo de limpeza grossa.
• Nunca utilize ácido 
ou produtos de limpeza 
agressivos.
• Para a remoção de 
resíduos de rejuntamento 
das peças cerâmicas ou 
pedras utilize uma esponja 
limpa e úmida e finalize 
com um pano seco e limpo. 



1mm 2mm 4mm 5mm
400X400X8 75 150 230 380
600X600X12 75 150 300 380
800X800X11 60 110 210 260

1000X1000X13 60 100 200 250

Tabela de consumo (gramas/m²)

Dimensões (mm)
Largura das juntas
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8. Após 72 horas, realizar a limpeza dos resíduos 
sobre o revestimento utilizando uma solução de 
água e sabão neutro formando uma camada 
espessa de espuma, mantendo-a em contato com 
a superfície durante pelo menos 15 minutos. Em 
seguida, enxaguar esfregando levemente com uma 
esponja macia.
9. Exposição à umidade em áreas internas ou 
externas, somente 72 horas após o final da 
aplicação.
10. Em áreas de box de banheiro, só utilize o 
chuveiro sobre o produto 5 dias após a aplicação.

Camurça 

Azul  Profundo

Cedro

Gelo 

Cinza 

Preto 

Platina 

Palha Trigal

Creme

Ébano

Castor 

Branco 

Bege 

Rejunta 
Acrílico
Rejunte impermeável 
para porcelanato, 
cerâmicas finas, 
piscinas e saunas. 
Interno e externo.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• Alta impermeabilidade
• Alta resistência aos tratamentos 
químicos em piscinas e saunas.
• Ideal para utilização em cozinhas 
industriais.
•  Excelente ação fungicida
• Uso interno e externo, inclusive em 
fachadas, piscinas e saunas.

MODO DE APLICAR

3. Retire a embalagem plástica 
contida no balde e recorte uma das 
pontas, utilizando-a como aplicador 
para preencher as juntas entre os 
revestimentos.

4. Com a espátula de plástico flexível 
que faz parte do kit Rejunta Acrílico 
Fortaleza, pressione sobre as juntas 
de assentamento para uma perfeita 
penetração

7. Em seguida, com uma esponja macia, 
lavada e extremamente torcida, alise 
levemente o produto sobre as juntas, sem 
se preocupar com os resíduos. O Rejunta 
Acrílico Fortaleza tem propriedades 
que se alastram fechando os poros, 
proporcionando um acabamento 
maravilhoso e perfeitamente liso.

5. Com a espátula dobrada, de modo 
a unir as duas extremidades, frise 
o rejuntamento para garantir total 
penetração nas juntas e remover todas 
as bolhas de ar.
6. Com a própria espátula de plástico 
flexível retire o excesso da superfície do 
revestimento.

O Rejunta Acrílico Fortaleza é um produto pronto para ser aplicado e não 
necessita de preparo.
1. Inicie o rejuntamento somente após 72 horas do assentamento do revestimento.
2. Certifique-se de que não exista sujeira, partes soltas e que as juntas estejam completamente secas.

PISCINAS e SAUNAS 
• Manter a piscina vazia por pelo 
menos 7 dias após a aplicação.

CUIDADOS
• Não reutilize a embalagem.
• A embalagem deve ser 
armazenada em local coberto e 
ventilado.

PRECAUÇÕES
• Mantenha a embalagem fechada 
e fora do alcance de crianças e 
animais.
• Mantenha o ambiente ventilado durante toda a aplicação e secagem, com portas e janelas 
abertas.
• Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água corrente durante 10 minutos.
• Em caso de ingestão não provoque vômito. 
Procure imediatamente um médico, levando a embalagem.

FICHA TÉCNICA
Composição: Cargas minerais, 
resinas acrílicas especiais, aditivos 
e pigmentos.
Cores: 15
Largura máxima da junta de 
assentamento: até 5mm
Validade: 12 meses a partir da 
data de fabricação impressa na 
embalagem.
Embalagem: Balde de 1kg.SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

• Juntas de assentamento de 1 a 5mm 
de espessura entre porcelanatos, pisos e 
azulejos cerâmicos, em áreas internas, 
externas, inclusive em piscinas e saunas.

Superfícies inadequadas 
para aplicação
O Rejunta Acrílico Fortaleza não deve 
ser utilizado:
• Em estufas, lareiras, churrasqueiras 
e fornos.
• Em superfícies com cera, resina, 
manta, tinta, óleo, textura ou qualquer 
tipo de produto que impeça a sua 
aderência normal.

Observações importantes:
• Revestimentos especiais que 
apresentem restrições do fabricante, 
pedras naturais, cerâmicas foscas 
ou porosas, placas metálicas, com 
saliências ou reentrâncias em ouro ou 
prata, devem ser protegidas com fita 
crepe durante a aplicação, para evitar 
a impregnação do produto sobre as 
peças.
• Revestimentos metálicos são sujeitos 
a riscos em consequência do atrito, 
portanto, recomendamos consultar o 
fabricante do revestimento antes da 
aplicação.
• O Rejunta Acrílico Fortaleza deve 
ser protegido contra sujeira, poeira, 
resíduos de obra e umidade excessiva 
durante 3 dias após a aplicação.



PISCINAS
• Manter a piscina vazia por pelo menos 7 dias após a aplicação.
• É fundamental que o pH da água seja mantido em 7,2 (condição ideal) para evitar 
agressões ao rejuntamento. O controle deverá ser feito no mínimo uma vez por semana.

COLAGEM SEGURA
Para obter uma perfeita aderência e controlar o “tempo em aberto” durante o 
assentamento utilize o teste do dedo:
1. Aplique Argaglass Fortaleza sobre a base em aproximadamente 2m².
2. Utilize o dedo polegar seco e limpo, a cada 5 minutos, durante o assentamento, pressionando 
a argamassa estendida na superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado de produto.
4. A partir do momento em que, ao toque do dedo, quase nada de Argaglass Fortaleza ficar 
impregnado, é necessário retirar o produto estendido na superfície e reaplicar um novo pano de 
argamassa.
5. Para um melhor resultado para áreas externas, recomenda-se 
proteger a superfície com uma lona contra o sol, a chuva e 
os ventos, até o final da aplicação.
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Verde Claro
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Azul Cobalto
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CinzaAvelã

Cores aproximadas para 
simples referência.
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Argaglass
Argamassa colorida 
em pó para 
assentamento 
e rejuntamento 
simultâneos de 
pastilhas de vidro e 
mosaicos

APLICAÇÕES
• O Argaglass Fortaleza é ideal para 
assentamento e rejuntamento simultâneos de 
pastilhas de vidro e porcelana, porcelanato e 
blocos de vidro. 

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO
• Áreas internas e externas.
• Emboço e contrapiso sarrafeado ou 
desempenado, seco e limpo, com pelo menos 
14 dias de idade.
• Concreto com superfície rústica ou lisa curado 
há mais de 28 dias.
• Piscinas frias ou aquecidas, saunas úmidas 
ou secas

Superfícies inadequadas 
para aplicação
O Argaglass Fortaleza não deve ser 
utilizado:
• Em estufas, lareiras, fornos, 
churrasqueiras e câmaras frigoríficas.
• Sobre superfícies com cera, resina, 
manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo 
de produto que impeça a sua aderência 
normal.

MODO DE APLICAR

5. Assente as placas de pastilhas sobre os 
cordões na superfície fazendo-as deslizar um 
pouco sobre a argamassa até a posição final.

7. Quando houver papel, a sua remoção pode ser iniciada após 4 horas do assentamento das 
pastilhas, efetuando o acabamento com esponja levemente úmida.
• Proteja a área contra a umidade excessiva durante as primeiras 72 horas após a aplicação.
• Proteja a área do tráfego durante 7 dias após o assentamento. 

2. Em seguida, passe o lado denteado da 
desempenadeira de aço, comprimindo-a 
contra a base, num ângulo de 60° formando 
sulcos ou cordões na horizontal.
3. O excesso de material removido com os 
dentes da desempenadeira deverá retornar ao 
recipiente para ser remisturado.

4. Com um rodo de borracha sobre o tardoz 
da placa de pastilhas, aplique o Argaglass 
Fortaleza, rejuntando  as pastilhas e 
deixando aproximadamente 1mm de 
espessura de produto superior ao nível da 
placa.

6. Com o auxílio de um taco de madeira, 
promova leves impactos, de forma a amassar 
os cordões e obter o contato de todo o tardoz 
da placa de pastilhas com o Argaglass 
Fortaleza.

• Proteja a área de trabalho contra sol, chuva e vento até o final do serviço e, no mínimo, mais 
72 horas após a aplicação.
• O verso das placas que serão assentadas deve estar completamente limpo, seco e isento de 
engobe, qualquer derivado de petróleo ou outros resíduos que possam prejudicar a aderência 
do produto.
• A superfície de aplicação deve estar aprumada, plana, curada, firme, seca, completamente 
limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto 
que impeça a aderência normal do Argaglass Fortaleza.
1. Carregue a desempenadeira de aço denteada de 8 X 8 X 8mm e com o lado liso 
estender o Argaglass Fortaleza numa área de aproximadamente 1m². Caso os dentes 
da desempenadeira se desgastem em mais de 1mm, estes deverão ser refeitos, ou a 
desempenadeira substituída.

2. Misture todo o conteúdo de uma embalagem 
com água até obter uma consistência pastosa, 
homogênea, firme, sem grumos.
3. Relações massa produto/volume de 
água potável, veja a proporção indicada na 
embalagem.
4. Deixe o material em repouso durante 10 
minutos e remisture antes do uso.
5. O material preparado deve ser utilizado no 
prazo máximo de 150 minutos, podendo variar 
de acordo com as condições climáticas.

Observações importantes:
• Para o assentamento e rejuntamento de 
pastilhas de vidro, o Argaglass Fortaleza deve 
ser utilizado sempre de um único lote para 
evitar variações de tonalidade perceptíveis 
através da transparência do revestimento.
• Todas as argamassas estão sujeitas à liberação 
de sais solúveis que ocorrem transportados pela 
umidade do interior das paredes e que poderá 
eventualmente ser verificado sobre argamassas de 
cores fortes.
• Sempre mantenha as juntas de movimentação, 
dessolidarização e estruturais de acordo com as 
normas ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 
e ABNT NBR 13.755 ou de acordo com o 
projetista responsável.

MODO DE PREPARAR

LIMPEZA
• Efetue a limpeza do revestimento no máximo 
em 12 horas após a aplicação utilizando uma 
esponja limpa e úmida.
• Nunca utilize ácido para a limpeza após a 
aplicação. 

FICHA TÉCNICA
Composição: Cimento Portland, agregados 
minerais classificados, aditivos especiais não-
tóxicos e pigmentos.
Cores: 9
Consumo: 
• 4,5kg/m² no assentamento de pastilhas. 
• 15kg/m² no assentamento de blocos de vidro.
Espessura: 3 a 6mm
Temperatura: 
• Ambiente: +5˚C até +40˚C
• Superfície: +5˚C até +27˚C
Validade: Embalagens de 1kg e 5kg: 24 meses 
a partir da data de fabricação impressa na 
embalagem.
Embalagem de 20kg: 18 meses a partir da data 
de fabricação impressa na embalagem.
Embalagens: Caixas de 5kg e Sacos plásticos 
de 1kg e 20kg (todas as cores),  5kg (exceto azul 
e verde claro).

ARMAZENAGEM
Conserve em local seco e arejado, sobre 
estrados, em pilhas com, no máximo, 15 sacos/
fardos de altura e distância mínima de 30cm da 
parede na embalagem original fechada.

PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de proteção 
como óculos, máscara e luvas de borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave 
imediatamente com água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave 
imediatamente com água em abundância e 
procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure imediatamente 
orientação médica.

1. Utilize um recipiente plástico, limpo, 
protegido de sol, chuva e vento.
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Marfim

Azul Claro

Cinza

Platina

Grafite

Verde Forest

Branco

Bege

Azul Gerânio

Marrom Terra

Café

Avelã Gelo

PretoCamurça

Nata Colorida
Argamassa para 
assentamento e 
rejuntamento simultâneos 
de pastilhas cerâmicas, 
faixas decorativas 
e pastilhas de porcelana

MODO DE APLICAR

MODO DE PREPARAR

PISCINAS
• Manter a piscina vazia por pelo menos 7 dias após a aplicação.
• É fundamental que o pH da água seja mantido em 7,2 (condição ideal) para evitar 
agressões ao rejuntamento. O controle deverá ser feito no mínimo uma vez por semana.

COLAGEM SEGURA
Para obter uma perfeita aderência e controlar o “tempo em aberto” durante o 
assentamento utilize o teste do dedo:
1. Aplique Nata Colorida Fortaleza sobre a base em aproximadamente 2m².
2. Utilize o dedo polegar seco e limpo, a cada 5 minutos, durante o assentamento, pressionando 
a argamassa estendida na superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado  de produto.
4. A partir do momento em que, ao toque do dedo, quase nada  de Nata Colorida Fortaleza 
ficar impregnado, é necessário retirar o produto estendido na superfície e reaplicar um novo 
pano de argamassa.
5. Para um melhor resultado em áreas externas, recomenda-se 
proteger a superfície com uma lona contra o sol, a chuva e 
os ventos, até o final da aplicação.

APLICAÇÕES
• A Nata Colorida Fortaleza é ideal para 
assentamento e rejuntamento simultâneos de 
pastilhas cerâmicas, faixas decorativas e pastilhas 
de porcelana. 

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO
• Áreas internas e externas.
• Emboço e contrapiso sarrafeado ou 
desempenado, seco e limpo, com pelo menos 
14 dias de idade.
• Concreto com superfície rústica ou lisa 
curado há mais de 28 dias.
• Piscinas, saunas úmidas e secas.

Superfícies inadequadas 
para aplicação
A Nata Colorida Fortaleza não deve ser 
utilizada:
• Em estufas, lareiras, fornos, 
churrasqueiras e câmaras frigoríficas.
• Sobre superfícies com cera, resina, 
manta, tinta, óleo, textura ou qualquer 
tipo de produto que impeça a sua 
aderência normal.

5. Assente as placas de pastilhas sobre os 
cordões na superfície fazendo-as deslizar um 
pouco sobre a argamassa até a posição final.

7. Quando houver papel, a sua remoção pode ser iniciada após 4 horas do assentamento das 
pastilhas, efetuando o acabamento com esponja levemente úmida.
• Proteja a área contra a umidade excessiva durante as primeiras 72 horas após a aplicação.
• Proteja a área do tráfego durante 7 dias após o assentamento. 

2. Em seguida, passe o lado denteado da 
desempenadeira de aço, comprimindo-a 
contra a base, num ângulo de 60° formando 
sulcos ou cordões na horizontal.
3. O excesso de material removido com os 
dentes da desempenadeira deverá retornar ao 
recipiente para ser remisturado.

4. Com um rodo de borracha, sobre o 
tardoz da placa de pastilhas, aplique a 
Nata Colorida Fortaleza, rejuntando  as 
pastilhas e deixando aproximadamente 1mm 
de espessura de produto superior ao nível 
da placa.

6. Com o auxílio de um taco de madeira, 
promova leves impactos, de forma a amassar 
os cordões e obter o contato de todo o tardoz 
da placa de pastilhas com a Nata Colorida 
Fortaleza.

• Proteja a área de trabalho contra sol, chuva e vento até o final do serviço e, no mínimo, mais 72 
horas após a aplicação.
• O verso das placas que serão assentadas deve estar completamente limpo, seco e isento de 
engobe, qualquer derivado de petróleo ou outros resíduos que possam prejudicar a aderência do 
produto.
• A superfície de aplicação deve estar aprumada, plana, curada, firme, seca, completamente 
limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que 
impeça a aderência normal da Nata Colorida Fortaleza.
1. Carregue a desempenadeira de aço denteada de 8 X 8 X 8mm e com o lado liso estender 
a Nata Colorida Fortaleza numa área de aproximadamente 1m². Caso os dentes da 
desempenadeira se desgastem em mais de 1mm, estes deverão ser refeitos, ou a desempenadeira 
substituída.

2. Misture todo o conteúdo de uma 
embalagem com água até obter uma 
consistência pastosa, homogênea, firme, sem 
grumos.
3. Relações massa produto/volume de 
água potável, veja a proporção indicada 
na embalagem.
4. Deixe o material em repouso durante 10 
minutos e remisture antes do uso.
5. O material preparado deve ser utilizado no 
prazo máximo de 150 minutos, podendo variar 
de acordo com as condições climáticas.

Observações importantes:
• Todas as argamassas estão sujeitas à liberação 
de sais solúveis que ocorrem transportados pela 
umidade do interior das paredes e que poderá 
eventualmente ser verificado sobre argamassas 
de cores fortes.
• Sempre mantenha as juntas de movimentação, 
dessolidarização e estruturais de acordo com as 
normas ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 
e ABNT NBR 13.755 ou de acordo com o 
projetista responsável.

LIMPEZA
• Efetue a limpeza do revestimento no máximo 
em 12 horas após a aplicação utilizando uma 
esponja limpa e úmida.
• Nunca utilize ácido para a limpeza após a 
aplicação. 

FICHA TÉCNICA
Composição: Cimento Portland, agregados 
minerais classificados, aditivos especiais não-
tóxicos e pigmentos.
Cores: 16
Consumo: 4,5kg/m². 
Espessura: 3 a 6mm
Temperatura: 
• Ambiente: +5˚C até +40˚C
• Superfície: +5˚C até +27˚C
Validade: 18 meses a partir da data de 
fabricação impressa na embalagem.
Embalagem: Saco plástico de 20kg.

ARMAZENAGEM
Conserve em local seco e arejado, sobre 
estrados, em pilhas com, no máximo, 15 sacos/
fardos de altura e distância mínima de 30cm da 
parede na embalagem original fechada.

PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de proteção 
como óculos, máscara e luvas de borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave 
imediatamente com água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave 
imediatamente com água em abundância e 
procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure imediatamente 
orientação médica.

1. Utilize um recipiente plástico, limpo, 
protegido de sol, chuva e vento.
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Supermassa
A única que substitui 
de uma vez o chapisco,
massa grossa e massa 
fina e ainda serve para 
assentar blocos
e tijolos

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

• Assentamento e revestimento 
de alvenaria de:
- Tijolos
- Blocos cerâmicos
- Blocos de concreto
- Blocos de concreto celular
- Blocos sílico-calcários

• Revestimento de:
- Chapisco curado
- Massa grossa
- Emboço grosso, sarrafeado 
e curado
- Paredes e tetos de concreto rústico
- Paredes em áreas internas e externas

Superfícies inadequadas 
para aplicação

A Supermassa Fortaleza não deve ser 
utilizada:
• Em estufas, lareiras, fornos, 
churrasqueiras e câmaras frigoríficas.
• Em superfícies com cera, resina, 
manta, tinta, óleo, textura ou qualquer 
tipo de produto que impeça a sua 
aderência normal.

MODO DE APLICAR

1. Utilize um recipiente limpo, 
preferencialmente plástico, protegido 
do sol e da chuva.
2. Misture todo o conteúdo de uma 
embalagem com água até obter uma 
consistência pastosa, homogênea, 
firme, sem grumos.
3. Relação massa produto/volume 
de água potável, veja a proporção 
indicada na embalagem.
4. Deixe o material em repouso durante 
10 minutos e remisture antes do uso.
5. O material preparado deve ser 
utilizado no prazo máximo de 150 
minutos, podendo variar de acordo 
com as condições climáticas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

2. Aguarde aproximadamente 10 
minutos e sarrafeie a Supermassa 
Fortaleza, utilizando uma régua de 
alumínio.

3. Na sequência, utilize uma 
desempenadeira de madeira para dar o 
acabamento acamurçado.

4. Para obter uma textura lisa, deslize 
uma desempenadeira de aço sobre a 
superfície.

5. Para o assentamento de alvenaria 
aplique a Supermassa Fortaleza sobre 
os blocos com colher de pedreiro e 
posicione o bloco sobre a argamassa 
fresca. 

6. O excesso de material deve ser 
removido e devolvido ao recipiente. As 
juntas devem ser mantidas com 1 a 2cm 
de espessura.

Observe o alinhamento, o prumo e o 
nível da parede.

Observações importantes:
• Não adicione cal, cimento ou qualquer outro material ao produto.
• Cada camada de aplicação deve ter espessura máxima de 15mm. Caso haja a 
necessidade de espessuras superiores, repita o modo de aplicar quantas vezes forem 
necessárias, porém sempre com intervalos de 12 horas entre uma e outra.
• A Supermassa Fortaleza poderá receber pintura ou textura 72 horas após a 
aplicação.
• A Supermassa Fortaleza é ideal para requadrações e chumbamentos.
• A Supermassa Fortaleza é uma ótima base para receber laminados.

FICHA TÉCNICA
Composição: Cimento Portland, areia e 
aditivos especiais não-tóxicos.
Cor: Cinza claro
Espessura: Aproximadamente 15mm 
por camada.
Validade: 18 meses a partir da data de 
fabricação impressa na embalagem.
Embalagem: Saco plástico de 20kg.

ARMAZENAGEM
Conserve em local seco e arejado, sobre 
estrados, em pilhas com, no máximo, 
15 sacos de altura e distância mínima 
de 30cm da parede na embalagem 
original fechada.

PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de 
proteção como óculos, máscara e luvas 
de borracha.
• Em caso de contato com a pele, 
lave imediatamente com água em 
abundância.
• Em caso de contato com os olhos, 
lave imediatamente com água em 
abundância e procure orientação 
médica.
• Em caso de ingestão, procure 
imediatamente orientação médica.

TABELA DE CONSUMO POR M²

Me di da da pe ça/área Pe so kg
E = 1,0 cm 16,10

Re ves ti men to al ve na ria
E = 1,0 cm 16,10

Assentamento blo co ce râ mi co
9 X 19 X 19 21,70
11,5 X 14 X 19 32,50
14 X 19 X 24 30,40
14 X 19 X 29 28,20

Assentamento blo co de con cre to
9 X 9 X 39 10,90
11,5 X 19 X 39 14,00
14 X 19 X 39 17,00
19 X 19 X 39 23,00

Re gu la ri za ção de pi so 
E = 1,0 cm 16,10

• Certifique-se de que a superfície onde será aplicado o produto esteja limpa e 
completamente seca.
1. Utilize uma colher de pedreiro para “chapar” a Supermassa Fortaleza sobre a 
superfície.
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ChapiscoFort
Argamassa para 
ancoragem em concreto e 
superfícies lisas.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

• Concreto firme e limpo
• Blocos cerâmicos
• Blocos sílico-calcários
• Blocos de concreto

Superfícies inadequadas 
para aplicação

ChapiscoFort Fortaleza não deve ser 
utilizado:
• Em estufas, lareiras, fornos, 
churrasqueiras e câmaras frigoríficas.
• Em superfícies com cera, resina, 
manta, tinta, óleo, textura ou 
qualquer tipo de produto que impeça 
a sua aderência normal.

MODO DE APLICAR

1. Utilize um recipiente limpo, 
preferencialmente plástico, protegido 
do sol e da chuva.
2. Misture todo o conteúdo de uma 
embalagem com água até obter uma 
consistência pastosa, homogênea, firme 
e sem grumos.
3. Relação massa produto/volume 
de água potável, veja a proporção 
indicada na embalagem.
4. Deixe o material em repouso durante 
10 minutos e remisture antes do uso.
5. O material preparado deve ser 
utilizado no prazo máximo de 150 
minutos, podendo variar de acordo 
com as condições climáticas.

MODO DE PREPARAR

2. Molhe a base 2 horas antes da 
aplicação.

3. Carregue a desempenadeira de aço 
com ChapiscoFort Fortaleza e, com o 
lado denteado, estenda o produto em 
todos os sentidos, formando sulcos e 
cordões.

4. Após 48 horas da aplicação do 
ChapiscoFort Fortaleza podem ser 
iniciados os serviços de emboço.

Observações importantes:
• Nunca utilize desempenadeira com dentes inferiores a 6mm, pois há risco de se 
reduzir a eficácia da ancoragem proporcionada pelo ChapiscoFort Fortaleza.

• Superfícies com desmoldante devem ser escovadas e lavadas com jato de água.

• Caso os dentes da desempenadeira se desgastem em mais de 1mm, estes 
deverão ser refeitos, ou a desempenadeira substituída.

FICHA TÉCNICA
Composição: Cimento Portland, 
agregados minerais classificados e 
aditivos especiais não-tóxicos.
Cor: Cinza
Consumo: Aproximadamente 4kg/m²
Temperatura:
• Ambiente: +5˚C até +40˚C
• Superfície: +5˚C até +27˚C
Espessura: de 4 a 6mm
Validade: 18 meses a partir da data de 
fabricação impressa na embalagem.
Embalagem: Saco plástico de 20kg.

ARMAZENAGEM
Conservar em local seco e arejado, 
sobre estrados, em pilhas com, no 
máximo, 15 sacos de altura e distância 
mínima de 30cm da parede na 
embalagem original fechada.

PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de 
proteção como óculos, máscara e luvas 
de borracha.
• Em caso de contato com a pele, 
lave imediatamente com água em 
abundância.
• Em caso de contato com os olhos, 
lave imediatamente com água em 
abundância e procure orientação 
médica.
• Em caso de ingestão, procure 
imediatamente orientação médica.

1. Utilize uma desempenadeira denteada de 6mm X 6mm X 6mm.
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3. As formas devem ser resistentes
e estanques.

4. Após o preparo do Grout Fort 
Fortaleza a mistura deverá ser 
descarregada no local de sua utilização 
no prazo máximo de 30 minutos.

Grout Fort
Argamassa 
para chumbamento, 
fixação e fundações.
Resistência à compressão 
de 39MPa com 28 dias

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

• Grauteamento de alvenaria 
estrutural

• Aplicações em vigas e pilares 

• Reforços de fundações

• Preenchimento de canaletas de 
alvenaria

• Vergas, contravergas e cintas

• Reparos de pisos de concreto

• Áreas internas e externas

MODO DE APLICAR

1. Um edeça as formas momentos antes 
da utilização do Grout Fort Fortaleza.
2. Utilize um recipiente limpo, 
preferencialmente plástico, protegido do 
sol, da chuva e dos ventos.

3. Misture todo o conteúdo de uma 
embalagem com água até obter uma 
consistência pastosa, homogênea, firme, 
sem grumos.
Relações massa produto/volume 
de água potável, veja a proporção 
indicada na embalagem.
4. Misture gradativamente água 
ao produto para obter uma pasta 
homogênea e fluida. Tempo de mistura 
de 2 a 3 minutos.
5. A mistura pode ser manual ou 
mecânica com betoneira ou misturador 
de eixo horizontal com baixa rotação.
6. Deixe o material em repouso durante 
10 minutos e remisture antes de utilizar. 
7. O material preparado deverá ser 
utilizado no prazo de 30 minutos.
8. Para grauteamento de alvenaria 
estrutural, o Grout Fort Fortaleza 
poderá ser utilizado misturando-se até 
50% da massa do produto em brita ou 
pedrisco lavado de 3 a 7mm.

MODO DE PREPARAR

1. A base deve estar limpa, isenta de 
partículas soltas, gordura, graxa ou óleo.

2. Umedeça a superfície momentos 
antes da aplicação do Grout Fort 
Fortaleza.

Observações importantes:

• O  Grout Fort Fortaleza não deve ser utilizado em superfícies com partículas 
soltas, resina, manta, tinta, óleo, ou qualquer tipo de produto que impeça a  
aderência normal do produto.

• Evitar o contato de peças metálicas com o Grout Fort Fortaleza, pois poderão 
manchar.

• Em casos de contato do Grout Fort Fortaleza com qualquer artefato metálico, 
efetuar imediatamente a limpeza com uma esponja úmida para retirar o produto 
e um pano seco e limpo para finalizar.

FICHA TÉCNICA
Composição: Cimento Portland, 
areia e aditivos especiais não-tóxicos.
Cor: Cinza
Consumo: Aproximadamente 
1.800kg/m³
Resistência a compressão: 
Cura 1 dia:     14 MPa
Cura 3 dias:    24 MPa
Cura 7 dias:    30 MPa
Cura 28 dias:  39 MPa
Validade: 18 meses a partir da 
data de fabricação impressa na 
embalagem.
Embalagem: Saco plástico de 20kg.

ARMAZENAGEM
Conservar em local seco e arejado, 
sobre estrados, em pilhas com, 
no máximo, 15 sacos de altura e 
distância mínima de 30cm da parede 
na embalagem original fechada.

PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de 
proteção como óculos, máscara e 
luvas de borracha.
• Em caso de contato com a pele, 
lave imediatamente com água em 
abundância.
• Em caso de contato com os olhos, 
lave imediatamente com água em 
abundância e procure orientação 
médica.
• Em caso de ingestão, procure 
imediatamente orientação médica.
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Veda Tudo 
Flexível
Argamassa para 
vedação de paredes e 
muros com infiltrações, 
e baldrames

APLICAÇÕES
• Muros de arrimo
• Baldrames
• Poços de elevador
• Fontes
• Paredes de subsolos
• Uso interno e externo

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO
• Blocos de concreto
• Emboço ou contrapiso sarrafeado 
com pelo menos 14 dias de idade.
• Concreto curado há mais de 28 dias.
• Áreas internas e externas

Superfícies inadequadas 
para aplicação
O Veda Tudo Flexível Fortaleza não 
deve ser utilizado:
• Em estufas, lareiras, fornos, 
churrasqueiras e câmaras 
frigoríficas.
• Para assentamento em superfícies 
com resina, manta, tinta, óleo, 
textura ou qualquer tipo de produto 
que impeça a sua aderência 
normal.
• Onde existir fissuras ou trincas de 
base.
• Em pisos e terraços de cobertura.

MODO DE APLICAR

1. Utilize um recipiente limpo, 
preferencialmente plástico, protegido do 
sol e da chuva.
2. Misture todo o conteúdo de uma 
embalagem com água até obter uma 
consistência pastosa, homogênea, firme e 
sem grumos.
3. Relações massa produto/volume 
de água potável, veja a proporção 
indicada na embalagem.
4. Adicione água gradativamente durante 
a mistura até obter uma pasta cremosa e 
homogênea.
5. O material preparado deve ser 
utilizado no prazo máximo de 60 minutos 
podendo variar de acordo com as 
condições climáticas.

MODO DE PREPARAR

3. Molhe intensamente a base antes 
da aplicação, principalmente em áreas 
externas.

4. Com a utilização de uma broxa, 
efetue a aplicação do Veda Tudo 
Flexível Fortaleza sobre a superfície 
em uma espessura de aproximadamente 
2 a 3mm, mantendo sempre um único 
sentido de aplicação (horizontal ou 
vertical).

Observações importantes:
• O Veda Tudo Flexível Fortaleza aplicado em temperatura igual ou 
superior a 30°C, principalmente em áreas externas, deve ser hidratado 
após 24 horas com broxa ou trincha molhada para evitar alterações na 
reação do cimento (resistência final).
• Proteja a área que recebeu o Veda Tudo Flexível Fortaleza contra chuvas 
fortes durante 72 horas após a aplicação do produto.
• Proteja as peças metálicas durante a aplicação para evitar manchas.

FICHA TÉCNICA
Composição: Cimento Portland, 
agregados minerais classificados e 
aditivos especiais não-tóxicos.
Cor: Cinza
Consumo: 1,5kg/mm/m²
Espessura: 2 a 3mm por camada
Temperatura: 
• Ambiente: +5˚C até +30˚C
• Superfície: +5˚C até +27˚C
Validade: 
• Embalagem de 5kg: 24 meses a 
partir da data de fabricação impressa 
na embalagem.
• Embalagem de 20kg: 18 meses a 
partir da data de fabricação impressa 
na embalagem.
Embalagens: Caixas de 5kg e sacos 
plásticos de 20kg.

ARMAZENAGEM
Conserve em local seco e arejado, 
sobre estrados, em pilhas com, no 
máximo, 15 sacos ou 4 caixas de 
altura e distância mínima de 30cm 
da parede na embalagem original 
fechada. 

PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de 
proteção como óculos, máscara e luvas 
de borracha.
• Em caso de contato com a pele, 
lave imediatamente com água em 
abundância.
• Em caso de contato com os olhos, 
lave imediatamente com água em 
abundância e procure orientação 
médica.
• Em caso de ingestão, procure 
imediatamente orientação médica.

5. Após 6 horas da aplicação da 
primeira demão, efetue novamente a 
hidratação molhando intensamente a 
superfície.

6. Aplique a segunda demão, porém em 
sentido oposto à primeira (horizontal ou 
vertical) cruzando as aplicações.

7. Após 6 horas da aplicação da segunda demão, efetue novamente a 
hidratação molhando intensamente a superfície.
8. Aplique a terceira demão, porém em sentido oposto à segunda (horizontal ou 
vertical) cruzando as aplicações novamente.
9. Após 6 horas poderá ser efetuada uma aplicação para acabamento final com 
utilização de desempenadeira plástica ou metálica.
10. Efetue o teste de estanqueidade após 72 horas da aplicação.

1. A aplicação do Veda Tudo Flexível Fortaleza não deve ser realizada sob 
incidência direta de sol sobre a superfície.
2. A temperatura da superfície não deve exceder 27˚C e a temperatura ambiente 
não deve exceder 30˚C.
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Gesso
Para aplicação sobre 
alvenaria, emboço curado, 
paredes e tetos.

FICHA TÉCNICA
Composição: Sulfato de cálcio semi-
hidratado CaSO4  0,5 H2O

Consumo aproximado: 1kg/mm/m²

Validade: 24 meses a partir da 
data de fabricação impressa na 
embalagem.

Embalagens: Sacos plásticos de 1kg 
e 4kg.

ARMAZENAGEM
Conserve em local seco e arejado, 
sobre estrados, em pilhas com no 
máximo 15 sacos/fardos de altura 
e com distância mínima de 30cm 
da parede na embalagem original 
fechada.

PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de 
proteção como óculos, máscara e 
luvas de borracha.
• Em caso de contato com a pele, 
lave imediatamente com água em 
abundância.
• Evite o contato direto com a pele 
durante o processo de endurecimento.
• Em caso de contato com os olhos, 
lave imediatamente com água em 
abundância e procure orientação 
médica.
• Em caso de ingestão, procure 
imediatamente orientação médica.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO
O Gesso Fortaleza é indicado para 
revestimento de superfícies internas, 
pequenos reparos, assentamento de 
molduras de gesso e produção de 
peças artesanais. 

Pode ser utilizado sobre:

• Alvenaria

• Emboço curado

• Paredes

• Tetos

Superfícies inadequadas 
para aplicação
O Gesso Fortaleza não deve ser 
utilizado:
• Em áreas externas, estufas, 
lareiras, churrasqueiras, fornos e 
câmaras frigoríficas.
• Em superfícies com cera, resina, 
manta, tinta, óleo, textura ou 
qualquer tipo de produto que 
impeça a sua aderência normal.

MODO DE APLICAR

2. Coloque água limpa dentro do 
recipiente.
• Para 1 saco de 1kg do Gesso 
Fortaleza, 850ml de água potável.
• Para 1 saco de 4kg do Gesso 
Fortaleza, 3,400 litros de água 
potável.
3. Polvilhe o Gesso Fortaleza lenta e 
uniformemente sobre toda a superfície 
da água.
4. Misture até obter uma consistência 
pastosa e homogênea.

MODO DE PREPARAR

A superfície deve estar firme, curada, seca e isenta de poeira, partículas soltas, 
manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos, gordura, graxa, mofo ou 
sabão.

O Gesso Fortaleza é recomendado para aplicações de até 5mm de espessura.

Aplicação em pequenos reparos:

1. Aplicação em moldura de gesso 
decorativa.

2. Aplicação sobre alvenaria ou emboço.

1. Utilize um recipiente limpo, 
preferencialmente plástico, protegido 
do sol, da chuva e do vento.

3. Produção de peças artesanais.  
Ex.: vasos e estatuetas.
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Cimentinho
Indicado para pequenos 
reparos em áreas internas  
e externas

FICHA TÉCNICA
Composição: Sulfato de cálcio, silicato 
de cálcio, aluminato de cálcio e filler 
carbonático.
Validade: 24 meses a partir da data de 
fabricação impressa na embalagem.
Embalagens: Sacos plásticos de 1kg e 5kg.
Cura final: 28 dias
Cores: Cinza e Branca

ARMAZENAGEM
Conserve em local seco e arejado, sobre 
estrados, em pilhas com, no máximo, 
15 sacos/fardos de altura, com distância 
mínima de 30cm da parede na embalagem 
original fechada.

PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de proteção 
como óculos, máscara e luvas de borracha.
• Em caso de contato com a pele, lave 
imediatamente com água em abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave 
imediatamente com água em abundância e 
procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure 
imediatamente orientação médica.

APLICAÇÃO
Cimento Portland – Não estrutural 
fabricado de acordo com as normas 
técnicas NBR 11.578 e NBR 12.989. 

O Cimentinho Fortaleza é indicado 
para pequenos reparos em áreas 
internas e externas.

O Cimentinho Fortaleza branco 
possibilita menor consumo de 
pigmentos devido ao seu alto grau de 
brancura, além de possibilitar ótimo 
acabamento e menor custo final.

Superfícies inadequadas 
para aplicação

O Cimentinho Fortaleza não deve ser 
utilizado:

• Em estufas, lareiras, fornos, 
churrasqueiras e câmaras 
frigoríficas.

• Para assentamento em superfícies 
com cera, resina, manta, tinta, óleo, 
textura ou qualquer tipo de produto 
que impeça a sua aderência normal.

• Em concretos.

MODO DE APLICAR

1. Utilize um recipiente limpo, 
preferencialmente plástico, protegido do 
sol, da chuva e do vento. 

2. Introduza todo o conteúdo de uma 
embalagem de Cimentinho Fortaleza 
em forma de círculo deixando o centro 
vazio.

3. Em seguida, adicione água limpa no 
centro do círculo e misture até obter uma 
consistência pastosa e homogênea.

MODO DE PREPARAR

• Utilizar o Cimentinho Fortaleza 
para pequenos reparos utilizando 
equipamentos como colher de pedreiro, 
desempenadeira e espuma para 
acabamento em áreas internas e 
externas.

TABELA DE CORES
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Relação massa produto/volume de água potável:
• Para 1 saco de 1kg de Cimentinho Fortaleza misture 350ml de água 
potável.
• Para 1 saco de 5kg de Cimentinho Fortaleza misture 1,750 litro de 
água potável.

4. O volume de água e a qualidade da argamassa podem variar de acordo 
com os agregados minerais utilizados na mistura com o Cimentinho 
Fortaleza.
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Tinta em Pó
Ideal para uso  interno 
e externo em superfícies 
porosas de reboco 
e concreto, com 
rendimento* de 
até 60m²

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

• Ideal para superfícies porosas de 
reboco, concreto e tijolo

• Ideal para uso interno e externo

Características do produto: 

• Ótima aderência

• Acabamento diferenciado

• Resistente a fungos

• Alto rendimento

• Ótima resistência a intempéries

Superfícies inadequadas 
para aplicação

A Tinta em Pó Fortaleza não deve 
ser utilizada:

• Em estufas, lareiras, fornos, 
churrasqueiras e câmaras 
frigoríficas.

• Em superfícies com cera, resina, 
manta, tinta, óleo, textura ou 
qualquer tipo de produto que 
impeça a sua aderência normal.

Observações importantes: 

1. A superfície deve estar firme, seca 
e isenta de mofo, poeira, partículas 
soltas, manchas de ferrugem, 
resíduos orgânicos e ferrosos, 
gordura, graxa ou sabão.

2. Para superfícies com mofo: Lave 
a superfície com uma solução de 
água sanitária e água potável na 
proporção (1:1). Escove, enxágüe e 
aguarde a secagem.

3. Não adicionar nenhum outro 
produto à mistura.

4. A Tinta em Pó Fortaleza não 
deve ser aplicada sobre pintura.

MODO DE APLICAR
• Para a aplicação da Tinta em Pó Fortaleza utilize broxa ou trincha. 

• Entre demãos, mantenha um intervalo de 1 hora. 

• Proteger contra a umidade durante pelo menos 24 horas.

Aplicações em superfícies rústicas:

FICHA TÉCNICA
Composição: Óxido de cálcio, óxido 
de magnésio, aditivos especiais não-
tóxicos e pigmentos.
Cores: 8
*Rendimento: 45 a 60m² por saco, 
variando de acordo com a porosidade 
da superfície.
Validade: 3 anos a partir da data de 
fabricação impressa na embalagem.
Embalagem: Saco plástico de 3kg

ARMAZENAGEM
Conserve em local seco e arejado, 
sobre estrados, em pilhas com, no 
máximo, 15 sacos/fardos de altura 
e com distância mínima de 30 cm 
da parede na embalagem original 
fechada.

PRECAUÇÕES
• Mantenha a embalagem fechada e 
fora do alcance de crianças e animais.
• Mantenha o ambiente ventilado 
durante toda a aplicação e secagem, 
com portas e janelas abertas.
• Sempre utilize equipamentos de 
proteção como óculos, máscara e luvas 
de borracha.
• Em caso de contato com a pele, 
lave imediatamente com água em 
abundância.
• Em caso de contato com os olhos, 
lave imediatamente com água em 
abundância e procure orientação 
médica.
• Em caso de ingestão, procure 
imediatamente orientação médica.

TABELA DE CORES
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Verde

Areia

Azul Manhã

Flamingo

Ocre

1. Aplicação em bloco
2. Aplicação em emboço/reboco.

Amarelo

1. Utilize um recipiente limpo, 
preferencialmente plástico, protegido de 
sol, chuva e vento.

2. Para 3kg da Tinta em Pó Fortaleza 
misture 6 litros de água.

3. Quando aplicadas duas demãos 
ou mais, na primeira delas a diluição 
do produto deverá ser realizada na 
proporção de 3kg do produto para 
9 litros de água potável.

4. A mistura não deve receber nenhum 
outro componente além de água potável.

MODO DE PREPARAR
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Zapt Cores
Renova ou troca a cor do 
rejuntamento de pisos e 
azulejos num Zapt

FICHA TÉCNICA
Composição: Resinas especiais, 
minerais inertes e pigmentos.
Cores: 12
Rendimento: 20 a 25m² (variando de 
acordo com a quantidade e espessura 
das juntas).
Validade: 24 meses após a data de 
fabricação, desde que mantido em sua 
embalagem original fechada.
Embalagem: kit com bisnaga de 
200ml e esponja para limpeza.

PRECAUÇÕES
 • Mantenha a embalagem fechada e 
fora do alcance de crianças e animais.
• Mantenha o ambiente ventilado, com 
portas e janelas abertas, durante toda a 
aplicação e secagem.
• Em caso de contato com a pele e 
olhos, lave com água corrente durante 
10 minutos.
• Em caso de ingestão, não provoque 
vômito. Procure um médico, levando a 
embalagem.
• Não reutilize a embalagem.
• A embalagem deverá ser 
armazenada em local coberto e 
ventilado. 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• Zapt Cores Fortaleza troca 
ou renova a cor do rejuntamento 
facilmente. Você pode usá-lo em cores 
próximas às do rejuntamento antigo 
ou modificar totalmente, trocando por 
uma cor diferente e dando vida nova ao 
rejunte. 

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO
• Rejuntes de pisos e azulejos à base 
de cimento entre peças cerâmicas ou 
revestimento natural.
• Áreas internas e externas, inclusive 
fachadas, piscinas e saunas.

Superfícies inadequadas 
para aplicação
O Zapt Cores Fortaleza não deve ser 
utilizado:
• Em estufas, lareiras, fornos, 
churrasqueiras e câmaras 
frigoríficas.
• Em superfícies com cera, resina, 
manta, tinta, óleo ou textura.
• Sobre superfícies de epóxi.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
• A superfície deve estar firme, seca, 
isenta de poeira, partículas soltas, 
resíduos orgânicos e ferrosos, gordura, 
graxa, mofo ou sabão.
• Rejuntes com gordura, graxa 
ou mofo: lave a superfície com uma 
solução de água, detergente neutro 
e água sanitária. Escove, enxágue e 
aguarde a secagem. 
• Rejuntes encerados, pintados, 
com resinas, sobressalentes ou 
com camada de resíduo incrustada 
em sua superfície, como box de 
banheiros e pias: lixe suavemente com 
a utilização de lixa nº 120 para remover 
a película superficial ou regularizá-
los. Remover o resíduo com um pano 
levemente úmido.
• Piscinas: 24 horas antes da 
aplicação do Zapt Cores Fortaleza, 
lave a superfície com uma solução de 
água, sabão e água sanitária. Escove, 
enxágue e aguarde a secagem. 
• Falhas no rejuntamento antigo 
deverão ser preenchidas. Sugerimos 
utilizar o Rejunta Acrílico Fortaleza. 
Após 24 horas, aplique Zapt Cores 
Fortaleza.
• Revestimentos especiais como pedras 
naturais, porcelanatos, cerâmicas 
foscas ou porosas, com saliências ou 
reentrâncias, ou com detalhes em ouro 
ou prata, devem ser protegidos com fita 
crepe durante a aplicação, evitando a 
impregnação do Zapt Cores Fortaleza 
sobre a superfície das peças.

MODO DE APLICAR

5. Se necessário, uma segunda demão 
do Zapt Cores Fortaleza, esta poderá 
ser efetuada 15 minutos após a 
finalização da primeira. 

6. Os resíduos de Zapt Cores 
Fortaleza que ficarem aderidos à 
superfície das placas podem ser 
removidos 1 hora após a última 
demão. 

7. Para a limpeza utilize a esponja que 
compõe o kit com uma solução de água 
e detergente neutro.

1. Agite bem o frasco.

2. Gire o bico aplicador no sentido 
horário para romper o lacre.

3. Comprima a bisnaga até molhar a 
espuma, depois aplique o produto nas 
juntas de assentamento entre as placas, 
deslizando suavemente o bico aplicador 
sobre o rejuntamento.

4. O excesso sobre as placas deve ser 
removido repassando o bico aplicador 
sem comprimir o frasco.

• Zapt Cores Fortaleza é um produto pronto para ser utilizado.

Observações importantes:
• A superfície que recebeu o Zapt Cores 
Fortaleza deve ser protegida contra 
umidade excessiva durante 2 dias após a 
aplicação.
• Manter a piscina vazia por pelo menos 
5 dias após a aplicação do Zapt Cores 
Fortaleza.
• Limpezas domésticas poderão ser 
efetuadas com a utilização de água, sabão 
neutro e esponja macia.
• Evitar escovações e abrasões, pois 
danificam o produto.
• Outros tipos de produtos de limpeza 
devem antes ser diluídos em água para 
evitar agressões ao Zapt Cores Fortaleza.

PISCINAS
• Após a utilização de Zapt Cores 
Fortaleza em piscinas, recomenda-se a 
aplicação do Zapt Protetor Fortaleza 
para prolongar a vida útil do sistema.

ARMAZENAGEM
• Conserve em local seco e arejado, sobre 
estrados, em pilhas com no máximo, 4 
caixas de altura e distância mínima de 
30cm da parede na embalagem original 
fechada.

QUALIDADE
• Este produto foi aprovado nos testes de 
controle de qualidade do fabricante. 
• Suas características serão preservadas 
desde que corretamente conservado e 
utilizado.

TABELA DE CORES
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Branco 

Chocolate 

PretoCinza

Gelo 

Creme 

Platina 

Camurça 

Grafite 

Bege

Marfim

Azul



Zapt Protetor
Ideal para proteger 
rejuntamentos 
à base de cimento 
ou aplicações de 
Zapt Cores Fortaleza 
por muito tempo

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO
• Rejuntes à base de cimento ou com 
aplicação de Zapt Cores Fortaleza, 
entre porcelanatos, pisos, azulejos e 
pedras naturais.
• Áreas internas e externas, inclusive 
fachadas, piscinas e saunas.

Superfícies inadequadas 
para aplicação
O Zapt Protetor Fortaleza não deve 
ser utilizado:
• Em estufas, lareiras, fornos, 
churrasqueiras e câmaras 
frigoríficas.
• Em superfícies com cera, resina, 
manta, tinta, óleo ou textura.
• Sobre superfícies de epóxi.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
• A superfície deve estar firme, seca, 
isenta de poeira, partículas soltas, 
resíduos orgânicos e ferrosos, gordura, 
graxa, mofo ou sabão.
• Rejuntes com gordura, graxa 
ou mofo: lave a superfície com uma 
solução de água, detergente e água 
sanitária. Escove, enxágue e aguarde a 
secagem. 
• Rejuntes encerados, pintados, 
com resinas, sobressalentes ou com 
camada de resíduo incrustada em 
sua superfície: lixe suavemente com a 
utilização de lixa nº 120 para remover 
a película superficial ou regularizar 
o rejuntamento. Lave com água 
para remover o resíduo e aguarde a 
secagem.
• Falhas no rejuntamento antigo 
deverão ser preenchidas. Sugerimos 
utilizar o Rejunta Acrílico Fortaleza 
e após 24 horas, aplicar Zapt Cores 
Fortaleza para uniformizar a cor do 
rejuntamento. Após 1 hora, aplicar o 
Zapt Protetor Fortaleza.
• Revestimentos especiais como pedras 
naturais, porcelanatos, cerâmicas 
foscas ou porosas, com saliências ou 
reentrâncias, ou com detalhes em 
ouro ou prata, devem ser protegidos 
com fita crepe durante a aplicação, 
evitando a impregnação do Zapt 
Protetor Fortaleza sobre a superfície 
das peças.

FICHA TÉCNICA

Composição: Resinas especiais e 
aditivos.

Incolor

Rendimento: 50m² (variando de 
acordo com a quantidade e espessura 
das juntas).

Secagem: 12 horas

Validade: 24 meses após a data de 
fabricação, desde que mantido em sua 
embalagem original e fechada.

Embalagem: kit com bisnaga de 200ml 
e esponja para limpeza.

ARMAZENAGEM
• Conserve em local seco e arejado, 
sobre estrados, em pilhas com no 
máximo, 4 caixas de altura e distância 
mínima de 30cm da parede na 
embalagem original fechada.

 
PRECAUÇÕES
• Mantenha a embalagem fechada e 
fora do alcance de crianças e animais.
• Mantenha o ambiente ventilado 
durante toda a aplicação e secagem 
com portas e janelas abertas.
• Não reutilize a embalagem.
• Em caso de contato com a pele, 
lave imediatamente com água em 
abundância.
• Em caso de contato com os olhos, 
lave imediatamente com água em 
abundância e procure orientação 
médica.
• Em caso de ingestão, procure 
imediatamente orientação médica.

QUALIDADE
• Este produto foi aprovado nos testes 
de controle de qualidade do fabricante. 
• Suas características serão preservadas 
desde que corretamente conservado e 
utilizado.

MODO DE APLICAR

4. O excesso sobre as peças deve ser 
removido repassando o bico aplicador 
sem comprimir o frasco. 
5. Se necessário, uma segunda demão 
do Zapt Protetor Fortaleza, esta 
poderá ser efetuada 15 minutos após a 
finalização da primeira.
6. Os resíduos de Zapt Protetor 
Fortaleza que ficarem aderidos à 
superfície das peças cerâmicas podem 
ser removidos 1 hora após a última 
demão. 
7. Para a limpeza utilize a esponja que 
compõe o kit, com uma solução de 
água e detergente.

1. Agite bem o frasco.

2. Gire o bico aplicador no sentido 
horário para romper o lacre

3. Aplique o produto sobre as juntas de 
assentamento das peças comprimindo 
a bisnaga e deslizando a espuma sobre 
o rejuntamento

• Zapt Protetor Fortaleza é um produto pronto para ser utilizado.

Observações importantes:
• A superfície que recebeu o Zapt Protetor Fortaleza deve ser protegida contra 
umidade excessiva durante 2 dias após a aplicação.

• Manter a piscina vazia por pelo menos 5 dias após a aplicação do Zapt Protetor 
Fortaleza.

• Limpezas domésticas poderão ser efetuadas com a utilização de água, sabão e 
esponja macia.

• Evitar escovações e abrasões, pois danificam o produto.

• Outros tipos de produtos de limpeza devem antes ser diluídos em água para evitar 
agressões ao Zapt Protetor Fortaleza.
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Supermassa 
Projetada
Para regularização 
e revestimento de 
paredes, acabamento 
próprio para pintura.
Aplicação manual ou 
com bomba

APLICAÇÕES

• Revestimento monocamada para 
regularização de fachadas, paredes 
internas ou externas.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

• Blocos estruturais
• Blocos de concreto 
• Blocos de concreto celular
• Blocos cerâmicos
• Tijolos
• Chapisco curado
• Emboço curado há pelo menos 14 
dias
• Paredes e tetos de concreto rústico 
curado há mais de 28 dias
• Fachadas e paredes em áreas internas 
e externas

Superfícies inadequadas 
para aplicação
A Supermassa Projetada Bostik não 
deve ser utilizada sobre:
• Superfícies com pintura, textura ou 
impermeabilizantes
• Superfícies plásticas ou metálicas
• Superfícies de gesso
• Revestimento que apresente baixa 
resistência mecânica
• Superfícies de piso
• Superfícies que permaneçam em 
contato constante com água
• Superfícies que deverão ser 
expostas a temperaturas superiores 
a 70˚C

MODO DE APLICAR

• A superfície deve estar firme, seca, 
e isenta de poeira, partículas soltas, 
manchas de ferrugem, resíduos 
orgânicos e ferrosos, gordura, graxa, 
mofo ou sabão.
• Superfície de concreto lisa que 
apresente desmoldante deve ser limpa 
através de escovação e lavagem 
abundante antes da aplicação da 
Supermassa Projetada Bostik.

• Relação massa produto/ volume 
de água potável: 
Para um saco de 20kg de 
Supermassa Projetada Bostik cinza 
utilize 4,5 litros de água (±5%).
• O produto preparado deverá ser 
utilizado em 150 minutos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

MODO DE PREPARAR

Observações importantes:
• Manter o volume de água e o tempo de mistura constantes em cada batelada.
• As emendas entre os panos de aplicação devem ser separados por frisos técnicos, 
feitos a cada 3m na vertical e a cada 4m na horizontal, ou conforme paginação 
definida em obra, respeitando o projeto arquitetônico do empreendimento.
• Cada camada de aplicação deve ter espessura máxima de 3cm. Caso seja 
necessária espessura superior a 3cm, repita o modo de aplicação após 12 horas de 
acordo com normas vigentes.
• A Supermassa Projetada Bostik poderá receber pintura ou textura 72 horas após 
a aplicação.
• A Supermassa Projetada Bostik é ideal para requadrações e chumbamentos.
• A Supermassa Projetada Bostik é uma ótima base para receber laminado.

FICHA TÉCNICA
Composição: Cimento Portland, 
agregados minerais inertes, aditivos 
especiais.

Cores: Branca e Cinza 

Consumo: 16,1kg / cm / m²  (variando 
conforme o tipo de bloco e qualidade 
do assentamento).

Validade: 18 meses a partir da data de 
fabricação impressa na embalagem.

Embalagem: Sacos de 20kg.

ARMAZENAGEM
Conserve em local seco e arejado sobre 
estrados em pilhas com no máximo 
15 sacos de altura e distância mínima 
de 30cm da parede na embalagem 
original fechada.

PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de 
proteção como óculos, máscara e luvas 
de borracha.
• Em caso de contato com a pele, 
lave imediatamente com água em 
abundância.
• Em caso de contato com os olhos, 
lave imediatamente com água em 
abundância e procure orientação 
médica.
• Em caso de ingestão, procure 
imediatamente orientação médica.

Método – Máquina de Projeção

Método – Manual

1. Aplique a Supermassa Projetada Bostik sobre a superfície com uma 
desempenadeira lisa de aço ou de plástico, com espessura suficiente para cobrir 
todo o substrato.
2. Em seguida, regularize com uma régua “h” até obter o prumo adequado.
3. Realize o acabamento utilizando uma desempenadeira lisa de plástico em 
movimentos circulares.

1. Aplique a Supermassa Projetada 
Bostik sobre a superfície em 
movimentos de vai-e-vem formando 
cordões até obter uma espessura 
mínima que cubra todo o substrato.

2. Em seguida, alise com uma régua 
“h” ou com uma desempenadeira de 
plástico de 60 X 20cm em sentido 
cruzado para regularizar a superfície, 
até obter o prumo adequado.
3. A espessura pode variar de 5 a 
30mm por camada com intervalos de, 
no mínimo, 12 horas.
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MODO DE PREPARAR

3. Para acabamento Travertino, projetar 
o RevestJet Premium Bostik utilizando 
uma caneca ligada a um compressor de 
ar ou máquina própria de projeção com 
o bico devidamente ajustado, salpicando 
o produto em forma de chapisco na 
superfície já regularizada. Após 10 a 15 
minutos, finalizar com desempenadeira 
de plástico pequena, sempre no 
mesmo sentido, amassando as gotas 
chapiscadas, obtendo o efeito desejado.

RevestJet
Premium
Argamassa projetada 
e textura colorida 
para aplicações sobre 
blocos, tijolos ou 
concreto

APLICAÇÕES
• Revestimento monocamada para 
regularização e decoração de fachadas, 
paredes internas ou externas.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO
• Blocos estruturais
• Blocos de concreto
• Blocos cerâmicos
• Tijolos
• Chapisco
• Emboço curado há pelo menos 14 dias
• Concreto curado há mais de 28 dias
• Fachadas e paredes em áreas internas e 
externas

Superfícies inadequadas 
para aplicação
O RevestJet Premium Bostik não deve 
ser utilizado sobre:
• Superfícies com pintura, textura ou 
impermeabilizantes
• Superfícies plásticas ou metálicas
• Superfícies de gesso
• Revestimento que apresente baixa 
resistência mecânica
• Superfícies de piso
• Superfícies que permaneçam em 
contato constante com água
• Superfícies que deverão ser expostas 
a temperaturas superiores a 70˚C

Observações importantes: 
• Manter o volume de água e o tempo de 
mistura constantes em cada batelada para 
evitar diferenças de tonalidade.
• As emendas entre os panos de aplicação 
devem ser separados por frisos técnicos, 
feitos a cada 3m na vertical e a cada 4m 
na horizontal, ou conforme paginação 
definida em obra, respeitando o projeto 
arquitetônico do empreendimento.

MODO DE APLICAR

1. Aplique o RevestJet Premium 
Bostik sobre a superfície com uma 
desempenadeira lisa de aço ou de 
plástico, com espessura suficiente para 
cobrir todo o substrato.

2. Em seguida, alise com uma régua 
“H” ou com uma desempenadeira 
de plástico de 60 X 20cm em sentido 
cruzado para regularizar a superfície, 
até obter o prumo adequado.

TABELA DE CORES
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Creme Escuro

Branco

Cinza Claro

Capuccino

Cinza Escuro

Marche

Palha Claro

Verde Oliva

Pérola

Verona

Areia Marfim

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

• A superfície deve estar firme, seca, e isenta 
de poeira, partículas soltas, manchas de 
ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos, 
gordura, graxa, mofo ou sabão.

• Superfície de concreto lisa que apresente 
desmoldante deve ser limpa através de 
escovação e lavagem abundante antes da 
aplicação do RevestJet Premium Bostik.

• Superfícies de alvenaria devem receber uma 
primeira aplicação do RevesJet Premium 
Bostik em espessura de no mínimo 3mm que 
servirá para a sua regularização.

FICHA TÉCNICA
Composição: Cimento Portland, 
agregados minerais inertes, aditivos 
especiais e pigmentos.
Cores: 14 
Consumo: 
• 15kg/m² para regularização até 1cm 
de espessura (variando conforme o tipo 
de bloco e qualidade do assentamento).
• 3 a 5kg/m² para acabamento 
Travertino (variando de acordo com a 
espessura necessária).
Validade: 18 meses a partir da data de 
fabricação impressa na embalagem.
Embalagem: Sacos de 20kg.

ARMAZENAGEM
Conserve em local seco e arejado sobre 
estrados em pilhas com no máximo 15 
sacos de altura e distância mínima de 
30cm da parede na embalagem original 
fechada.

PRECAUÇÕES
• Sempre utilize equipamentos de 
proteção como óculos, máscara e luvas 
de borracha.
• Em caso de contato com a pele, 
lave imediatamente com água em 
abundância.
• Em caso de contato com os olhos, lave 
imediatamente com água em abundância 
e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, não provoque 
vômito e procure imediatamente 
orientação médica.

Amêndoa

Amarelo

1. Relação massa produto/ volume de água potável: para um saco de 20kg de 
RevestJet Premium Bostik utilize 5 litros de água (±5%).

2. Definida a quantidade de água, manter exatamente a mesma proporção  em todas 
as bateladas para evitar alterações na tonalidade.

3. Utilizar misturador de baixa rotação no preparo do produto.

4. Adicionar todo o conteúdo da embalagem do RevestJet Premium Bostik 
gradativamente em 80% do total da água. Posteriormente, acrescentar o restante do 
líquido para controlar a consistência e a homogeneidade da mistura.

5. O tempo de mistura deve ser calculado a partir da primeira “masseira” e mantido 
igual para todas as etapas.



INDICAÇÃO DE USO 

• Primer PLANOTECH Bostik é 
designado para utilização anterior 
ao Autonivelante PLANOTECH 
Bostik para permitir a adesão e 
performance do produto.

• O Primer PLANOTECH Bostik 
é um látex de alto teor de sólidos 
que sela temporariamente os 
poros do substrato para fazer uma 
perfeita ligação com o autonivelante 
evitando a formação de bolhas, 
estendendo ao máximo a fluidez do 
produto e o tempo em aberto.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

• Contrapiso sarrafeado ou 
desempenado, com pelo menos 14 
dias de idade.

• Concreto com superfície rústica ou 
lisa curado há mais de 28 dias.

• Revestimentos cerâmicos e 
porcelanatos

• Placas cimentícias

• Pedras naturais

• Áreas internas

Superfícies inadequadas 
para aplicação
 O Primer PLANOTECH Bostik não 
deve ser utilizado:
- Em estufas, lareiras, fornos, 
churrasqueiras e câmaras 
frigoríficas.
- Em superfícies com resina, manta, 
tinta, óleo, textura ou qualquer 
tipo de produto que impeça a sua 
aderência normal.

MODO DE APLICAR

• Para a aplicação do Primer PLANOTECH Bostik a superfície deve estar 
completamente limpa, seca, livre de partículas soltas, poeira, completamente isenta 
de óleo, cera, graxa, resinas, pintura, derivados de petróleo ou qualquer tipo de 
produto que possa dificultar a aderência do Primer PLANOTECH Bostik. 

• Qualquer tipo de produto que dificulte a aderência do Primer PLANOTECH 
Bostik deve ser completamente removido através de meios mecânicos como 
lixamento completo. 

• A aplicação do Primer PLANOTECH Bostik deve ser realizada com utilização de 
rolo de lã baixa. Em áreas de difícil acesso utilize pincel para facilitar a aplicação do 
Primer.

• NUNCA dilua o Primer PLANOTECH Bostik com água ou qualquer outro 
produto.

• O Primer PLANOTECH Bostik apresenta característica colorida que facilita a 
avaliação da área de aplicação do produto.

• Quando percebidas falhas na superfície da aplicação, será necessária uma 
segunda demão do Primer PLANOTECH Bostik, sempre respeitando o intervalo de 
pelo menos 2 horas entre as demãos.

• Para a aplicação do Autonivelante, são necessárias no mínimo 2 horas de 
secagem da última demão do Primer PLANOTECH Bostik.

CONSUMO

• 90 a 100 ml/m², podendo variar 
de acordo com a porosidade do 
substrato.

• Rendimento aproximado de 40m² 
por galão de 3,6 litros.

ARMAZENAGEM

Conservar em local seco e arejado, 
sobre estrados, em pilhas com, 
no máximo, 15 sacos de altura e 
distância mínima de 30cm da parede 
na embalagem original fechada.

PRECAUÇÕES

• Mantenha a embalagem fechada 
e fora do alcance de crianças e 
animais.

• Mantenha o ambiente ventilado, 
com portas e janelas abertas, durante 
toda a aplicação e secagem.

• Em caso de contato com a pele 
e olhos, lave com água corrente 
durante 10 minutos.

• Em caso de ingestão, não provoque 
vômito. Procure um médico, levando 
a embalagem.

• Não reutilize a embalagem.
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Primer Universal 
Polivalente
Uniformiza a superfície
e assegura o desempenho 
do autonivelante.
Sem solvente e
sem odor



1. A base deverá estar curada, firme, seca, 
completamente limpa, livre de partículas 
soltas, resina, tinta, óleo, textura ou qualquer 
tipo de produto que impeça a sua aderência 
normal.

2. Sobre a superfície limpa e seca é 
indispensável aplicar uma camada de 
Primer. Para garantia do sistema, utilizar o 
Primer PLANOTECH Bostik, seguindo as 
orientações da embalagem.

3. Após 2 horas a superfície estará pronta 
para receber o Autonivelante PLANOTECH 
AN100 Bostik.

1. Utilize um recipiente plástico limpo para o preparo do Autonivelante 
PLANOTECH AN100 Bostik com o auxílio de um misturador com hélice de baixa 
rotação.

2. Despeje 70% do volume total de água no recipiente e adicione o produto 
gradativamente durante a mistura até obter uma pasta homogênea e fluida; em 
seguida acrescer os 30% restantes.

3. Relação massa produto/ volume de água potável: para 1 saco de 20kg 
do Autonivelante PLANOTECH AN100 Bostik misture 6,5 litros de água 
potável.

O material preparado deve ser aplicado logo após a mistura.

FICHA TÉCNICA

Composição: Cimento, resinas 
e aditivos especiais não-toxicos e 
agregados minerais.

Consumo: aproximadamente  
1,8kg / mm / m² variável de acordo 
com a irregularidade do substrato.

Tempo de trabalhabilidade: 30 a 
40 minutos, variável de acordo com 
as condições climáticas.

Espessura: 1 a 15mm.

Densidade aparente: 1,8g / cm³

Validade: 18 meses a partir da 
data de fabricação impressa na 
embalagem.

Embalagem: Saco plástico de 20kg

ARMAZENAGEM

Conserve em local seco e arejado, 
sobre estrados em pilhas com, 
no máximo, 15 sacos de altura 
e distância mínima de 30cm da 
parede, na embalagem original 
fechada.

PRECAUÇÕES

• Sempre utilize equipamentos de 
proteção como óculos, máscara e 
luvas de borracha.

• Em caso de contato com a pele 
lave imediatamente com água em 
abundância.

• Em caso de contato com os olhos 
lave imediatamente com água em 
abundância e procure orientação 
médica.

• Em caso de ingestão não provoque 
vômito e  procure imediatamente 
orientação médica.

Autonivelante 
PlanoTech 
AN100
Argamassa de 
alta fluidez para 
nivelamento de 
contrapiso.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES
• Argamassa de alta fluidez para 
nivelamento de contrapiso
• Uso interno

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO
• Contrapiso curado há pelo menos 14 
dias, em áreas internas.
• Concreto curado há mais de 28 dias 
completamente isento de desmoldante, 
em áreas internas.
• Placas cimentícias em áreas internas.
• Revestimentos cerâmicos ou 
porcelanatos em áreas internas.  
• Revestimentos naturais como 
mármores, granito, pedra mineira etc, 
em áreas internas.

Superfícies inadequadas 
para aplicação
• O Autonivelante PLANOTECH 
AN100 Bostik não deve ser 
utilizado em estufas, lareiras, 
churrasqueiras, fornos e câmaras 
frigoríficas.
•O Autonivelante PLANOTECH 
AN100 Bostik não deve ser 
utilizado em superfícies com cera, 
resina, tinta, óleo, textura, gesso 
ou qualquer tipo de produto que 
impeça a sua aderência normal.

MODO DE APLICAR

PREPARO DA SUPERFÍCIE – 
APLICAÇÃO DE PRIMER

MODO DE PREPARAR

1. O Autonivelante PLANOTECH 
AN100 Bostik deve ser derramado 
sobre a superfície que apresenta 
irregularidades.

2. Para o processo de nivelamento 
deverão ser utilizadas ferramentas como 
rolo fura-bolha. Recomenda-se o uso de 
sapatilhas de prego durante a aplicação.

3. O Autonivelante PLANOTECH 
AN100 Bostik deve ser aplicado com 
espessuras de 2 a 15mm por camada.

4. O Autonivelante PLANOTECH 
AN100 Bostik poderá receber qualquer 
tipo de revestimento após 12 horas do 
término da aplicação. Proteger a área 
do tráfego durante esse período.

Observações importantes:
• Proteja as peças metálicas durante a aplicação para evitar manchas.
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Observações importantes:
• Proteja as peças metálicas durante a aplicação para evitar manchas.

FICHA TÉCNICA

Tipo: Elastômero monocomponente à 
base de polímero MS. 

Cor: Cinza 

Aspecto: Material Tixotrópico e livre 
de grumos

Densidade (aprox.): 1,50 g/cm3 

Velocidade de Cura: a Cura do MSP 
3000 Bostik varia com a temperatura 
e a umidade do ar. Os tempos a 
seguir consideram a temperatura de 
25°C e a umidade relativa de 50%

Contato Superficial (3mm): após 24 
horas

Cura Total: aproximadamente 3 dias

MSP 3000
Selante adesivo de alta 
resistência  à base de 
Polímero MS

O MSP 3000 Bostik é um selante 
monocomponente à base de polímero 
MS de alta performance, especialmente 
desenvolvido para as diversas 
aplicações existentes na construção 
civil. É um produto tixotrópico, estável 
e após a completa vulcanização, 
resulta em uma borracha elástica com 
perfeita adesão coesiva aos substratos. 
Possui excelentes propriedades físicas e 
mecânicas que permanecem inalteradas 
com a ação do tempo ou agentes 
climáticos.

APLICAÇÕES

• Juntas de dilatação vertical e 
horizontal para estruturas ou painéis 
pré-fabricados em concreto com 
movimentação em até 100% (baixo 
módulo). 
• Juntas de vedação, argamassa, 
concreto, granito, madeira e superfícies 
metálicas, mesmo que os materiais 
possuam diferentes coeficientes de 
dilatação. 
• Juntas de movimentação em pisos, 
rodapés e paredes. 
• Acabamentos e rejuntamentos em 
geral.
 • Tubulações, portas, janelas, calhas, 
rufos, dutos, toldos e telhados.

CARACTERÍSTICAS

• Baixo VOC, sendo isento de Solventes 
e Isocianatos. 
• Odor Neutro com subproduto de 
reação não corrosivo em superfícies 
metálicas e espelhos.
 • Excelentes Propriedades Físicas e 
Mecânicas. 
• Adesão Coesiva sem o uso de primer 
em diversos substratos lisos ou porosos, 
mesmo em superfícies úmidas.
• Fácil aplicação, alta durabilidade e 
resistência química.
• Não escorre quando aplicado na 
vertical e não exsuda óleo que ocasiona 
manchamento.
• Alta resistência ao choque térmico 
e elevada resistência às intempéries 
(agentes climáticos, UV e Ozônio). 
• Aceita aplicação de pinturas 
posteriores e verniz poliuretano 
(recomenda-se a realização de teste 
preliminar).

MODO DE APLICAR
A superfície deve estar limpa e isenta de qualquer tipo de contaminação tais como 
graxa ou poeira, pois se o substrato não estiver bem limpo, o selante terá adesão 
sobre as impurezas e não sobre a superfície desejada. 
A limpeza de superfície pode ser mecânica (por abrasão) e química (com a 
utilização de solventes desengraxantes). 
Para a correta aplicação, siga os procedimentos indicados na embalagem do 
produto, podendo ser utilizado com aplicadores manuais ou pneumáticos. 
Caso necessite de maiores informações, entre em contato com o Departamento 
Técnico da Bostik.

LIMITAÇÕES DE USO

O MSP 3000 Bostik NÃO é recomendado para as seguintes situações:
• Contato direto com alimentos. 
• Materiais que exsudam óleo ou que sejam vulcanizados com enxofre.
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www.usinafortaleza.com.br

CD - Campo Grande
Av. Gury Marques, 2272, Lote 7A Qd 01
Jardim Monumento – Campo Grande/MS
CEP 79071-390 - Tel: (67) 3387-3027
CNPJ: 44.893.410/0009-31
E-mail: cdcampogrande@ufortaleza.com.br

CD - Cuiabá
Av. V, 325 - Distrito Industrial
Cuiabá/MT - CEP 78098-480
Tel.: (65) 3667-2748 - CNPJ: 44.893.410/0005-08
E-mail: cdcuiaba@ufortaleza.com.br

CD - Maringá
Estrada Araçá, 2313 - Q 127 - 2I 127
Pq. Industrial Bande - Maringá/PR - CEP 08070-125
Tel.: (11) 4784-9797 - CNPJ: 44.893.410/0018-22
E-mail: fabricamaringa@argamassafortaleza.com.br

CD - Porto Alegre
Rua Frederico Mentz, 483 - Pavilhão 2
Navegantes - Porto Alegre/RS - CEP 90240-160
Tel.: (51) 3344-8357 - CNPJ: 44.893.410/0003-46
E-mail: cdportoalegre@ufortaleza.com.br

CD - Uberlândia
Rua Londres,1350 – Tibery
Uberlândia/MG – CEP 38405-080
Tel.: (34) 3212-2391 - CNPJ: 44.893.410/0012-37
E-mail: cduberlandia@ufortaleza.com.br

CD - Goiânia
Rodovia BR-153 - Rua 20 Qd 71-A Lote 04/15
Vila Brasília - Aparecida de Goiânia/GO
CEP 74911-190 - Tel.: (62) 9219-7965
CNPJ: 44.893.410/0008-50
E-mail: cdgoiania@ufortaleza.com.br 

CD - Cambé
Rodovia Celso Garcia CID, 1626 A
Jardim Ana Eliza 1 - Cambé/PR - CEP 86187-000
Tel.: (43) 3253-0707 - CNPJ: 44.893.410/0010-75
E-mail: cdcambe@ufortaleza.com.br

CD - Recife 
Rua Ana Barreto, 615 - Galpão 2 - Jardim Jordão
Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP 54315-050
Tel.: (81) 3079-2249 - CNPJ: 44.893.410/0017-41
E-mail: cdrecife@ufortaleza.com.br

CD - Espírito Santo
Av. Ártica, 686 – Cidade Continental - Setor América
Quadra 44 - Lote 02 - Serra/ES - CEP 29163-552
Tel.: (27) 3218-3280 - CNPJ: 44.893.410/0016-60
E-mail: cdespiritosanto@ufortaleza.com.br 

Fábrica Araraquara
Rod. Washington Luis, km 279,5 - Recreio Campestre
Araraquara/SP - CEP 14803-000
Tel.: (16) 3331-8413 - CNPJ: 44.893.410/0011-56
E-mail: fab.araraquara@ufortaleza.com.br

Matriz - São Roque
Rodovia Lívio Tagliassachi, Km 3,5
Parque Varanguera - São Roque/SP
CEP 18132-545 - Tel.: (11) 4784-9797
CNPJ: 44.893.410/0014-07
E-mail: fab.saoroque@ufortaleza.com.br

Fábrica Rio de Janeiro
Av. do Canal s/n, Quadra 06 L 12,13 e 14  
Galpão 12 - Distrito Industrial
Queimados/RJ - CEP 26315-020 - Tel.: (21) 2663-1200
CNPJ: 44.893.410/0021-28

CD - Salvador
Rodovia BA-526, nº 900 - Galpão 03 - Km 09
Bairro de Cassange - Salvador/BA - CEP 41505-220
Tel.: (11) 4784-9797 - CNPJ: 44.893.410/0004-27
E-mail: cdbahia@rejuntefortaleza.com.br

CD - Dourados
Rua 20 de Dezembro, 2640 - Jardim São Pedro
Dourados/MS - CEP 79810-090 - Tel.: (11) 4784-9797
CNPJ: 44.893.410/0019-03
E-mail: cddourados@rejuntefortaleza.com.br

É forte, é Fortaleza!

Assentar e
rejuntar

Sobrepor

Revestir Renovar

Matriz - São Roque
Rod. Livio Tagliassachi, s/n - Km 3,5 - São Roque/SP 
Caixa Postal 1659 - CEP 18130-971
Tel.: (11) 4784-9797 - CNPJ: 44.893.410/0014-07

Fábrica Araraquara
Rod. Washington Luiz, Km 279,5 - Recreio Campestre 
Araraquara/SP - CEP 14803-000
Tel.: (16) 3331-8413 - CNPJ: 44.893.410/0011-56

Fábrica Rio de Janeiro
Av. do Canal s/n, Quadra 06 L 12,13 e 14 Galpão 12 
Distrito Industrial - Queimados / RJ - CEP 26315-020
Tel.: (21) 2663-1200 - CNPJ: 44.893.410/0021-28

CD - Cambé
Rod. Celso Garcia Cid, 1.626 A - Novo Bandeirantes 
Cambé/PR - CEP 86187-000
Tel.: (43) 3253-0707 - CNPJ: 44.893.410/0010-75

CD - Campo Grande
Avenida Gury Marques, 2.272 - Jardim Monumento  
Campo Grande/MS - CEP 79071-390
Tel: (67) 3387-3027 - CNPJ: 44.893.410/0009-31

CD - Dourados
Rua 20 de Dezembro, 2.640 - Jardim São Pedro
Dourados/MS - CEP 79810-090
Tel: (11) 4784-9797 - CNPJ: 44.893.410/0019-03

CD - Cuiabá
Rua V, 595 - Distrito Industrial
CEP 78098-270 - Cuiabá/MT
Tel.: (65) 3667-2748 - CNPJ: 44.893.410/0005-08

CD - Espírito Santo
Av. Ártica, 686 - Setor América - QD. 44
CEP 29163-552 - Cidade Continental - Serra/ES
Tel.: (27) 3218-3280 - CNPJ: 44.893.410/0016-60

CD - Goiânia
Rod. BR-153, Rua 20 Qd 71-A Lote 04/15 - Vila Brasilia 
Aparecida de Goiânia/GO - CEP 74911-190
Tel: (62) 3598-2743 - CNPJ: 44.893.410/0009-31

CD - Maringá
Avenida Melvim Jones, 1.194 - Lote 203, Gleba Patrimônio 
Maringá/PR - CEP 08070-125
Tel.: (11) 4784-9797 - CNPJ: 44.893.410/0018-22

CD - Porto Alegre
Rua Frederico Mentz, 1490 - Farrapos
CEP 90240-101 - Porto Alegre/RS
Tel.: (51) 3344-8357 - CNPJ:44.893.410/0003-46

CD - Recife
Av. Fernando Simões Barbosa, 266 - Empresarial Wecon VI 
Salas 304 à 309, Boa Viagem - Recife/PE
Tel.: (81) 3079-2249 - CNPJ: 44.893.410/0017-41

CD - Salvador
Rodovia BA-526, 900 - Galpão 3, Km 9 
Cassangeba - Salvador/BA
Tel.: (11) 4784-9797 - CNPJ: 44.893.410/0004-27

CD - Uberlândia
Rua Londres, 1.350 – Tibery
CEP 38405-080 - Uberlândia/MG
Tel.: (34) 3212-2391 - CNPJ: 44.893.410/0012-37

www.usinafortaleza.com.br

INOVAÇÃO
CRIATIVIDADE

QUALIDADE

RAPIDEZ

ECONOMIA
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