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DESCRIÇÃO 

Adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos. O Multichapisco é um 

produto sintético que proporciona boa adesão das argamassas aos mais diversos 

substratos. Aumenta a impermeabilidade, resistência aos choques e desgastes. Minimiza 

também a retração de argamassas. 

 

Indicado para: 

- Chapisco projetado, de piso, parede e teto; 

- Estucagem, fixador de caiação; 

- Ponte de aderência para argamassa de contrapiso; 

- Aditivo para argamassa de reparo, revestimento, piso e regularização. 

 

Embalagem 

Balde de 3,6 e 18 litros. 

 

Rendimento 

Composto adesivo para chapisco, ponte de 

aderência, estucagem, rejuntamento, pintura e 

plastificante para gesso 

300 g/m² 

Composto adesivo para chapisco rolado 200 g/m² 

 

Cor 

Branca 

 

RECOMENDAÇÕES DE USO 

 

Cuidados 

- Nunca misturar o produto com outro material; 

- Verificar suas ferramentas de trabalho; 

- Utilizar os EPI´s adequados; 

- Não utilizar a massa além do seu prazo de validade. 

 

Preparo 

- As bases a serem aplicadas devem estar secas, limpas livres de resíduos que impeçam o 

contato do produto com a base; 

- Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície está isenta de pó ou de 

oleosidade; 

- Preparar conforme recomendações da ABNT/NBR 7200 – Execução de paredes e tetos 

de argamassas inorgânicas – Procedimentos; 

- Superfícies demasiadamente lisas devem ser apicoadas; 

- Nunca usar o produto puro, como tinta. 
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Aplicação 

Chapisco e ponte 

de aderência 

Traço indicado: 1 parte de cimento Portland: 3 partes de areia 

média (1:3). Amolentar com solução de Multichapisco: água (1:2). 

Não é recomendado o uso de cimento pega lenta (CP III e IV) 

Chapisco em 

paredes 

Aplicar com colher de pedreiro ou com equipamento de projeção. 

O chapisco também pode ser feiro na forma de pintura, 

utilizando rolo para textura e, preferencialmente areia grossa. 

Estucagem Pode ser usado para estucagem em estruturas de concreto, 

podendo misturar cimento comum ou branco para obter várias 

tonalidades de acabamento. Utilizar a solução de Multichapisco: 

água (1:2) para amolentar a calda. 

Plastificante e 

retardante para 

gesso 

O produto pode ser utilizado como plastificante e retardante para 

revestimento de gesso. Utilizar a solução Multichapisco: água 1:1 

para amolentar o revestimento de gesso 

  

ARMAZENAMENTO 

Empilhamento máximo de 3 baldes; 

Conservar na embalagem original e fechada; 

Armazenar em local seco e protegido contra intempéries. 

 

NORMAS DE REFERÊNCIA 

NBR 7200 

 

VALIDADE 

12 meses a partir da fabricação 

 


