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Ideal para revestimentos
cerâmicos em ambientes internos

ARGAMASSAS

A Argamassa AC-I Colafix é uma argamassa colante
tipo AC-I para assentamento de placas cerâmicas
em áreas internas.
É produzida com matérias-primas rigorosamente

controladas que garantem excelente aderência e
resistência mecânica, além de oferecer uma massa
leve, macia e de ótimo rendimento.

PRODUTO NORMATIZADO

NBR 14081

Indicado
• Áreas internas.
• Pisos e paredes a base de cimento (reboco ou contrapiso).
• Placas cerâmicas com absorção de água maior ou igual a 3%.
• Placas cerâmicas até 45 cm x 45 cm.

• A escolha da desempenadeira a ser utilizada depende do tamanho da
peça a ser assentada:
- Peças até 400 cm² (20 x 20 cm)

Desempenadeira de no mínimo 6 x 6 x 6 mm
- Peças maiores que 400 cm² (20 x 20 cm)

Desempenadeira de no mínimo 8 x 8 x 8 mm
• Com o lado liso da desempenadeira, aplique uma camada de

argamassa de 3 a 6 mm na base, em áreas de aproximadamente
de 1 m².

• Aplique o lado dentado da desempenadeira em ângulo de
aproximadamente 60° formando cordões contínuos e uniformes.

• ATENÇÃO: Peças maiores que 900 cm² (30 x 30 cm) ou com
empenamento positivo maior que 1 mm, aplique argamassa em dupla
camada, ou seja, além de aplicar na base, aplique também no verso
da placa.

4. Aplicação

Não indicado
• Áreas externas.
• Porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de vidro ou porcelana.
• Pisos sobre piso ou azulejo sobre azulejo.
• Base de gesso acartonado (dry wall), fibro-cimento, madeira ou metal.
• Pisos ou paredes aquecidas.
• Áreas de grande circulação de pessoas ou veículos.
• Piscinas, saunas, lareiras, churrasqueiras e frigoríficos.
• Bases com pinturas ou qualquer substância que impeça a aderência do

produto.

DADOSTÉCNICOS

Composição

Embalagem

Cor Cinza

Cimento Portland, areia quartzosa,
cargas minerais e aditivos.

Saco de papel com 20 kg

DESEMPENHO DO PRODUTO

Resistência de Aderência para Cura
Normal e Cura Submersa

Tempo em Aberto

Deslizamento

Obs.:Valores obtidos em laboratório conforme métodos de ensaios da NBR
14081 e suas normas complementares, utilizando substrato padrão e
revestimentos especificados para aplicação do produto.

< 0,7mm

0,5 MPa>

15 min>

ARGAMASSA AC-I

1. Prepare a Base
• A preparação da base e a execução das juntas devem ser conforme as

normas da ABNT.
• A base deve estar plana ou não apresentar desvio de prumo, curada e

absolutamente limpa.
• Rebocos ou o emboço devem estar curados por no mínimo 14 dias.
• Impermeabilize bases com presença de umidade ou em contato direto

com o solo.
• Limpe a superfície removendo resíduos de pó, óleos, tintas ou outros

materiais que possam prejudicar a aderência.
• Juntas de dilatação devem ser previstas conforme normas da ABNT.
• Umedeça a base, em dias quentes, em contato direto com sol, vento

ou quando a base for muito absorvente.
• Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar

em contato com a argamassa.

2. Prepare as Placas
• As placas devem estar secas, limpas, isentas de pó, engobe ou

partículas que impeçam a aderência da argamassa colante.
• Evite o contato da argamassa com a superfície das peças, pois, pode

causar manchas ou dificultar a limpeza.

3. Prepare o Produto
• Prepare o produto num recipiente estanque e limpo.
• Utilize para todo o conteúdo de uma embalagem 4,2 litros de água

limpa.
• Misture bem, até obter uma massa homogênea e sem grumos.
• Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto.
• Utilize o produto até o prazo máximo de 2 horas e não readicione água

ou qualquer outro produto após a mistura.
• Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

• Faça dupla camada também em peças com reentrâncias ou saliências
maiores que 1 mm no verso.

• Assente cada placa sobre os cordões frescos de argamassa,
pressionando com movimentos vibratórios.

• Bata com um martelo de borracha sobre toda a superfície da peça até
conseguir o total esmagamento dos cordões de argamassa.

• Utilize a largura especificada pelo fabricante da placa para as juntas de
assentamento.

• Verifique a espessura da argamassa entre a base e a peça cerâmica
que deve ser de 3 a 5 mm.

CONSUMO

Camada Simples
(peças até 30 cm x 30 cm)

± 4,0 kg/m²

Camada Dupla
(peças maiores que 30 cm x 30 cm)

± 7,0 kg/m²

• Verifique a aderência, removendo aleatoriamenteATENÇÃO:
algumas placas, imediatamente após o assentamento, observando o
verso que deve estar totalmente impregnado de argamassa colante.

• Em assentamento de pisos, assente as peças de modo que fiquem
afastadas de 5 a 10 mm da parede e não rejunte este espaçamento.

• Remova o excesso de argamassa colante nas juntas de assentamento.
• Limpe as peças com pano limpo e úmido antes da secagem da

argamassa.
• Proteja o assentamento contra chuvas e aguarde 72 horas para o

trânsito de pessoas e o início do rejuntamento.
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• Verifique a aderência, removendo aleatoriamente algumasATENÇÃO:
placas, imediatamente após o assentamento, observando o verso que
deve estar totalmente impregnado de argamassa colante.

• Em assentamento de pisos, assente as peças de modo que fiquem
afastadas de 5 a 10 mm da parede e não rejunte este espaçamento.

• Remova o excesso de argamassa colante nas juntas de assentamento.
• Limpe as peças com pano limpo e úmido antes da secagem da

argamassa.
• Proteja o assentamento contra chuvas e aguarde 72 horas para o

trânsito de pessoas e o início do rejuntamento.

DADOSTÉCNICOS

Composição

Embalagem

Cor Cinza

Cimento Portland, areia quartzosa,
cargas minerais e aditivos

Saco de papel com 20 kg

CONSUMO

Camada Dupla
(peças maiores que 30 x 30 cm)

Camada Simples
(peças até 30 x 30 cm) ± 4,0 kg/m²

± 7,0 kg/m²

Obs.:Valores obtidos em laboratório conforme métodos de ensaios
adaptados da NBR 14081 e suas normas complementares, utilizando
porcelanato sobre porcelanatos para medição das resistências à tração.

DESEMPENHO DO PRODUTO

Resistência de Aderência para Cura Normal,
Cura Submersa e Cura em Estufa

Tempo em Aberto

Deslizamento < 0,7mm

> 0,5 MPa

> 20 min

SUPER AC-II

Indicado
• Áreas internas e externas.
• Pisos e paredes a base de cimento (reboco ou contra piso).
• Placas cerâmicas com absorção de água maior ou igual a 3%.
• Placas cerâmicas até 45 cm x 45 cm.
• Revestimentos em fachadas de peças cerâmicas até 20 cm x 20 cm e

absorção de água entre 3% e 6%.

Não indicado
• Placas de porcelanatos, pedras naturais, blocos de vidro, pastilhas de

vidro ou porcelana.
• Peças cerâmicas maiores que 20 x 20 cm em paredes externas com

altura maior que 3m de altura a partir do piso.
• Pisos sobre piso ou azulejo sobre azulejo.
• Base de gesso acartonado (dry wall), fibro-cimento, madeira ou metal.
• Piscinas, saunas, lareiras, churrasqueiras e frigoríficos.
• Bases com pinturas ou qualquer substância que impeça a aderência do

produto.

ARGAMASSAS

• Peças maiores que 900 cm² (30 x 30 cm) ou comATENÇÃO:
empenamento positivo maior que 1 mm, aplique argamassa em dupla
camada, ou seja, além de aplicar na base, aplique também no verso
da placa.

• Faça dupla camada também em peças com reentrâncias ou saliências
maiores que 1 mm no verso.

• Assente cada placa sobre os cordões frescos de argamassa,
pressionando com movimentos vibratórios.

• Bata com um martelo de borracha sobre toda a superfície da peça até
conseguir o total esmagamento dos cordões de argamassa.

• Utilize a largura especificada pelo fabricante da placa para as juntas de
assentamento.

• Verifique a espessura da argamassa entre a base e a peça cerâmica
que deve ser de 3 a 5 mm.

PRODUTO NORMATIZADO

NBR 14081

Ideal para revestimentos
em ambientes internos e externos
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1. Prepare a Base
• A preparação da base e a execução das juntas devem ser conforme as

normas da ABNT.
• A base deve estar plana ou não apresentar desvio de prumo, curada e

absolutamente limpa.
• Rebocos ou o emboço devem estar curados por no mínimo 14 dias.
• Impermeabilize bases com presença de umidade ou em contato direto

com o solo.
• Limpe a superfície removendo resíduos de pó, óleos, tintas ou outros

materiais que possam prejudicar a aderência.
• Juntas de dilatação devem ser previstas conforme normas da ABNT.
• Umedeça a base, em dias quentes, em contato direto com sol, vento

ou quando a base for muito absorvente.
• Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar

em contato com a argamassa.

2. Prepare as Placas
• As placas devem estar secas, limpas, isentas de pó, engobe ou

partículas que impeçam a aderência da argamassa colante;
• Evite o contato da argamassa com a superfície das peças, pois, pode

causar manchas ou dificultar a limpeza.

• Prepare o produto num recipiente estanque e limpo.
• Utilize para todo o conteúdo de uma embalagem 4,2 litros de

água limpa.
• Misture bem, até obter uma massa homogênea e sem grumos.
• Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto.
• Utilize o produto até o prazo máximo de 2 horas e não readicione

água ou qualquer outro produto após a mistura.
• Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

3. Prepare o Produto

• A escolha da desempenadeira a ser utilizada depende do tamanho da
peça a ser assentada:
- Peças até 400 cm² (20 x 20 cm)

Desempenadeira de no mínimo 6 x 6 x 6 mm
- Peças maiores que 400 cm² (20 x 20 cm)

Desempenadeira de no mínimo 8 x 8 x 8 mm
• Com o lado liso da desempenadeira, aplique uma camada de

argamassa de 3 a 6 mm na base, em áreas de aproximadamente
de 1 m².

• Aplique o lado dentado da desempenadeira em ângulo de
aproximadamente 60° formando cordões contínuos e uniformes.

4. Aplicação

A Argamassa Super AC-II Colafix é uma argamassa
colante tipo AC-II flexível para assentamento de
placas cerâmicas em áreas internas e externas.
É produzida com matérias-primas rigorosamente

controladas que garantem excelente aderência e
resistência mecânica, além de oferecer uma massa
leve, macia, flexível e de ótimo rendimento.



Ideal para revestimentos em
ambientes internos e externos

ARGAMASSAS

PRODUTO NORMATIZADO

NBR 14081

Indicado Não indicado

• Bata com um martelo de borracha sobre toda a superfície da peça até
conseguir o total esmagamento dos cordões de argamassa.

• Utilize a largura especificada pelo fabricante da placa para as juntas de
assentamento.

• Verifique a espessura da argamassa entre a base e a peça cerâmica
que deve ser de 3 a 5 mm.

• Lareiras, churrasqueiras e frigoríficos.
• Bases ou qualquer substância que impeça a aderência do produto.
• Assentamento sobre madeira ou metal.
• Sobreposição de pastilhas de vidro ou porcelana em revestimentos ou

pisos cerâmicos, porcelanato e pedras naturais.

DADOSTÉCNICOS

Composição

Embalagem

Cor Cinza

Cimento Portland, area quartzosa,
cargas minerais e aditivos.

Saco de papel com 20 kg

DESEMPENHO DO PRODUTO

Resistência de Aderência para Cura
Normal, Cura Submersa e Cura em Estufa

Tempo em Aberto

Deslizamento

Obs.:Valores obtidos em laboratório conforme métodos de ensaios da NBR
14081 e suas normas complementares, utilizando substrato padrão e
revestimentos especificados para aplicação do produto.

< 0,7mm

1,0 MPa>

20 min>

SUPER AC-III
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1. Prepare a Base
• A preparação da base e a execução das juntas devem ser conforme as

normas da ABNT.
• A base deve estar plana ou não apresentar desvio de prumo, curada e

absolutamente limpa.
• Rebocos ou o emboço devem estar curados por no mínimo 14 dias.
• Impermeabilize bases com presença de umidade ou em contato direto com

o solo.
• Limpe a superfície removendo resíduos de pó, óleos, tintas ou outros

materiais que possam prejudicar a aderência.
• Juntas de dilatação devem ser previstas conforme normas da ABNT.
• Umedeça a base, em dias quentes, em contato direto com sol, vento ou

quando a base for muito absorvente.
• Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar em

contato com a argamassa.

2. Prepare as Placas
• As placas devem estar secas, limpas, isentas de pó, engobe ou

partículas que impeçam a aderência da argamassa colante.
• Evite o contato da argamassa com a superfície das peças, pois, pode

causar manchas ou dificultar a limpeza.

3. Prepare o Produto
• Prepare o produto num recipiente estanque e limpo.
• Utilize para todo o conteúdo de uma embalagem 4,4 litros de água limpa.
• Misture bem, até obter uma massa homogênea e sem grumos.
• Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto.
• Utilize o produto até o prazo máximo de 2 horas e não readicione água ou

qualquer outro produto após a mistura.
• Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

• A escolha da desempenadeira a ser utilizada depende do tamanho da peça
a ser assentada:
- Peças até 400 cm² (20 x 20 cm)

Desempenadeira de no mínimo 6 x 6 x 6 mm
- Peças maiores que 400 cm² (20 x 20 cm)

Desempenadeira de no mínimo 8 x 8 x 8 mm
• Com o lado liso da desempenadeira, aplique uma camada de argamassa

de 3 a 6 mm na base, em áreas de aproximadamente de 1 m².
• Aplique o lado dentado da desempenadeira em ângulo de

aproximadamente 60° formando cordões contínuos e uniformes.
• Peças maiores que 900 cm² (30 x 30 cm) ou comATENÇÃO:

empenamento positivo maior que 1 mm, aplique argamassa em dupla
camada, ou seja, além de aplicar na base, aplique também no verso da
placa.

• Faça dupla camada também em peças com reentrâncias ou saliências
maiores que 1 mm no verso.

• Assente cada placa sobre os cordões frescos de argamassa, pressionando
com movimentos vibratórios.

4. Aplicação

• Verifique a aderência, removendo aleatoriamenteATENÇÃO:
algumas placas, imediatamente após o assentamento, observando o
verso que deve estar totalmente impregnado de argamassa colante.

• Em assentamento de pisos, assente as peças de modo que fiquem
afastadas de 5 a 10 mm da parede e não rejunte este espaçamento.

• Remova o excesso de argamassa colante nas juntas de assentamento.
• Limpe as peças com pano limpo e úmido antes da secagem da

argamassa.
• Proteja o assentamento contra chuvas e aguarde 24 horas para o

trânsito de pessoas e o início do rejuntamento.

Para Piso sobre Piso ou Azulejo sobre Azulejo
• As peças preexistentes devem estar estruturalmente firmes.
• Limpe a superfície removendo resíduos de pó, óleos, tintas, ceras ou

materiais que possam prejudicar a aderência.
• Em áreas externas, picote o piso preexistente em no mínimo 70 % da

área total.
• Aplique a argamassa conforme a instrução do item 4) Aplicação,

assentando as novas placas em posição diferente das preexistentes e
afastando cerca de 5 a 10 mm da parede.

ATENÇÃO: A argamassa deve ser aplicada em dupla camada (na base
e no verso da peça com desempenadeira dentada de 8 x 8 x 8 mm),
para qualquer tamanho de placa.

CONSUMO

Camada Dupla
(peças maiores que 30 x 30 cm)

Camada Simples
(peças até 30 x 30 cm) ± 4,0 kg/m²

± 7,0 kg/m²

• Áreas internas ou externas.
• Pisos e paredes, inclusive em áreas de alto tráfego.
• Piso sobre piso ou azulejo sobre azulejo.
• Placas cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais e blocos de vidro.
• Pastilhas de vidro ou porcelana com tamanho maior que 7,5 x 7,5 cm.
• Revestimentos em fachadas: peças de até 20 x 20 cm.
• Piscinas, reservatórios ou saunas.
• Placas de grandes formatos:

- Pisos e paredes a base de cimento (contrapiso e emboço):
até 80 x 80 cm.
- Fachadas até 3 m de altura a partir do piso: Até 60 x 60 cm.
- Sobreposição: Piso sobre piso ou azulejo sobre azulejo (até 60 x 60 cm).

A Argamassa Super AC-III Colafix é uma argamassa
colante tipo AC III para assentamentos especiais
que exigem alta flexibilidade e resistência
mecânica.
É produzida com matérias-primas selecionadas que

garantem excelente aderência, flexibilidade e
resistência em assentamentos especiais, além de
oferecer uma massa leve, macia e de ótimo
rendimento.



• Verifique a aderência, removendo aleatoriamente algumasATENÇÃO:
placas, imediatamente após o assentamento, observando o verso que
deve estar totalmente impregnado de argamassa colante.

• Em assentamento de pisos, assente as peças de modo que fiquem
afastadas de 5 a 10 mm da parede e não rejunte este espaçamento.

• Remova o excesso de argamassa colante nas juntas de assentamento.
• Limpe as peças com pano limpo e úmido antes da secagem da

argamassa.
• Proteja o assentamento contra chuvas e aguarde 24 horas para o

trânsito de pessoas e o início do rejuntamento.

DADOSTÉCNICOS

Composição

Embalagem

Cores Branca/Cinza

Cimento Portland, areia quartzosa,
cargas minerais e aditivos

Saco de papel com 20 kg

CONSUMO

Camada Dupla
(peças maiores que 30 x 30 cm)

Camada Simples
(peças até 30 x 30 cm)

± 4,5 kg/m²

± 8,0 kg/m²

Obs.:Valores obtidos em laboratório conforme métodos de ensaios
adaptados da NBR 14081 e suas normas complementares, utilizando
porcelanato sobre porcelanatos para medição das resistências à tração.

DESEMPENHO DO PRODUTO

Tempo em Aberto

Deslizamento < 0,7mm

> 15 min

> 0,5 MPa

Ideal para porcelanatos,
pisos e paredes

Indicado
• Áreas internas.
• Pisos e paredes a base de cimento (reboco ou contrapiso)
• Placas cerâmicas tipo porcelanato.
• Placas até 60 x 60 cm.

• Faça dupla camada também em peças com reentrâncias ou saliências
maiores que 1 mm no verso.

• Assente cada placa sobre os cordões frescos de argamassa,
pressionando com movimentos vibratórios.

• Bata com um martelo de borracha sobre toda a superfície da peça até
conseguir o total esmagamento dos cordões de argamassa.

• Utilize a largura especificada pelo fabricante da placa para as juntas de
assentamento.

• Verifique a espessura da argamassa entre a base e a peça cerâmica
que deve ser de 3 a 5 mm.

PORCELANATO INTERNO

ARGAMASSAS
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2. Prepare as Placas
• As placas devem estar secas, limpas, isentas de pó, engobe ou

partículas que impeçam a aderência da argamassa colante.
• Evite o contato da argamassa com a superfície das peças, pois, pode

causar manchas ou dificultar a limpeza.

• Prepare o produto num recipiente estanque e limpo.
• Utilize para todo o conteúdo de uma embalagem 4 litros de água

limpa.
• Misture bem, até obter uma massa homogênea e sem grumos.
• Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto.
• Utilize o produto até o prazo máximo de 2 horas e não readicione

água ou qualquer outro produto após a mistura.
• Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

3. Prepare o Produto

Não indicado
• Lareiras, churrasqueiras e frigoríficos.
• Bases ou qualquer substância que impeça a aderência do produto.
• Assentamento sobre madeira ou metal.
• Sobreposição de pastilhas de vidro ou porcelana em revestimentos ou

pisos cerâmicos, porcelanato e pedras naturais.

1. Prepare a Base
• A preparação da base e a execução das juntas devem ser conforme as

normas da ABNT.
• A base deve estar plana ou não apresentar desvio de prumo, curada e

absolutamente limpa.
• Rebocos ou o emboço devem estar curados por no mínimo 14 dias.
• Impermeabilize bases com presença de umidade ou em contato direto

com o solo.
• Limpe a superfície removendo resíduos de pó, óleos, tintas ou outros

materiais que possam prejudicar a aderência.
• Juntas de dilatação devem ser previstas conforme normas da ABNT.
• Umedeça a base, em dias quentes, em contato direto com sol, vento

ou quando a base for muito absorvente.
• Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar

em contato com a argamassa.

4. Aplicação
• A escolha da desempenadeira a ser utilizada depende do tamanho da

peça a ser assentada:
- Peças até 400 cm² (20 x 20 cm)

Desempenadeira de no mínimo 6 x 6 x 6 mm
- Peças maiores que 400 cm² (20 x 20 cm)

Desempenadeira de no mínimo 8 x 8 x 8 mm
• Com o lado liso da desempenadeira, aplique uma camada de

argamassa de 3 a 6 mm na base, em áreas de aproximadamente
de 1 m².

• Aplique o lado dentado da desempenadeira em ângulo de
aproximadamente 60° formando cordões contínuos e uniformes.

• ATENÇÃO: Peças maiores que 900 cm² (30 x 30 cm) ou com
empenamento positivo maior que 1 mm, aplique argamassa em dupla
camada, ou seja, além de aplicar na base, aplique também no verso
da placa.

A Argamassa Porcelanato Interno Colafix é uma
argamassa colante especial para assentamento de
peças cerâmicas tipo porcelanato em áreas internas.
É produzida com matérias-primas selecionadas que
garantem excelente aderência, flexibilidade e
resistência mecânica em assentamentos de

porcelanatos, além de oferecer uma massa leve,
macia e de ótimo rendimento.
Cores: branca e cinza.
A cor branca, que evita manchas, é indicada para
porcelanatos de cores claras.

Resistência de Aderência para Cura Normal
e Cura Submersa
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Ideal para piso sobre piso
e azulejo sobre azulejo

ARGAMASSAS

• Verifique a aderência, removendo aleatoriamente algumasATENÇÃO:
placas, imediatamente após o assentamento, observando o verso que
deve estar totalmente impregnado de argamassa colante.

• Em assentamento de pisos, assente as peças de modo que fiquem
afastadas de 5 a 10 mm da parede e não rejunte este espaçamento.

• Remova o excesso de argamassa colante nas juntas de assentamento.
• Limpe as peças com pano limpo e úmido antes da secagem da

argamassa.
• Proteja o assentamento contra chuvas e aguarde 24 horas para o

trânsito de pessoas e o início do rejuntamento.

PARA PISO SOBRE PISO OU AZULEJO SOBRE AZULEJO
• As peças pré-existentes devem estar estruturalmente firmes.
• Limpe a superfície removendo resíduos de pó, óleos, tintas, ceras ou

materiais que possam prejudicar a aderência.
• Aplique a argamassa conforme a instrução do item 4 (Aplicação),

assentando as novas placas em posição diferente das preexistentes e
afastando cerca de 5 a 10 mm da parede.

• A argamassa deve ser aplicada em dupla camada (na baseATENÇÃO:
e no verso da peça com desempenadeira dentada de 8 x 8 x 8 mm),
para qualquer tamanho de placa.

DADOSTÉCNICOS

Composição

Embalagem

Cor Branca

Cimento Portland branco, areia quartzosa,
cargas minerais e aditivos

Saco de papel com 20 kg

CONSUMO

Camada Dupla
(peças maiores que 30 x 30 cm)

Camada Simples
(peças até 30 x 30 cm)

± 4,5 kg/m²

± 8,0 kg/m²

Obs.:Valores obtidos em laboratório conforme métodos de ensaios
adaptados da NBR 14081 e suas normas complementares, utilizando
porcelanato sobre porcelanatos para medição das resistências à tração.

DESEMPENHO DO PRODUTO

Resistência de Aderência para Cura Normal
Resistência de Aderência para Cura Submersa

Tempo em Aberto

Deslizamento < 0,7mm

> 0,7 MPa

> 10 min

> 1,0 MPa

• Assente cada placa sobre os cordões frescos de argamassa,
pressionando com movimentos vibratórios.

• Bata com um martelo de borracha sobre toda a superfície da peça até
conseguir o total esmagamento dos cordões de argamassa.

• Utilize a largura especificada pelo fabricante da placa para as juntas de
assentamento.

• Verifique a espessura da argamassa entre a base e a peça cerâmica
que deve ser de 3 a 5 mm.

Indicado
• Áreas internas.
• Pisos e paredes, inclusive em áreas de alto tráfego.
• Piso sobre piso ou azulejo sobre azulejo.
• Placas cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais e blocos de vidro.
• Placas até 60 x 60 cm.

Não indicado
• Áreas externas.
• Revestimentos em fachadas, piscinas, reservatórios ou saunas.
• Paredes aquecidas.
• Lareiras, churrasqueiras e frigoríficos.
• Bases ou qualquer substância que impeça a aderência do produto.
• Sobreposição de pastilhas de porcelana ou vidro.

PISO SOBRE PISO

1. Prepare a Base
• A preparação da base e a execução das juntas devem ser conforme as

normas da ABNT.
• A base deve estar plana ou não apresentar desvio de prumo, curada e

absolutamente limpa.
• Rebocos ou o emboço devem estar curados por no mínimo 14 dias.
• Impermeabilize bases com presença de umidade ou em contato direto

com o solo.
• Limpe a superfície removendo resíduos de pó, óleos, tintas ou outros

materiais que possam prejudicar a aderência.
• Juntas de dilatação devem ser previstas conforme normas da ABNT.
• Umedeça a base, em dias quentes, em contato direto com sol, vento

ou quando a base for muito absorvente.
• Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar

em contato com a argamassa.

2. Prepare as Placas
• As placas devem estar secas, limpas, isentas de pó, engobe ou

partículas que impeçam a aderência da argamassa colante.
• Evite o contato da argamassa com a superfície das peças, pois, pode

causar manchas ou dificultar a limpeza.

• Prepare o produto num recipiente estanque e limpo.
• Utilize para todo o conteúdo de uma embalagem 4 litros de água

limpa.
• Misture bem, até obter uma massa homogênea e sem grumos.
• Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto.
• Utilize o produto até o prazo máximo de 2 horas e não readicione água

ou qualquer outro produto após a mistura.
• Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

3. Prepare o Produto

• A escolha da desempenadeira a ser utilizada depende do tamanho da
peça a ser assentada:
- Peças até 400 cm² (20 x 20 cm)

Desempenadeira de no mínimo 6 x 6 x 6 mm
- Peças maiores que 400 cm² (20 x 20 cm)

Desempenadeira de no mínimo 8 x 8 x 8 mm
• Com o lado liso da desempenadeira, aplique uma camada de

argamassa de 3 a 6 mm na base, em áreas de aproximadamente
de 1 m².

• Aplique o lado dentado da desempenadeira em ângulo de
aproximadamente 60° formando cordões contínuos e uniformes.

• ATENÇÃO: Peças maiores que 900 cm² (30 x 30 cm) ou com
empenamento positivo maior que 1 mm, aplique argamassa em dupla
camada, ou seja, além de aplicar na base, aplique também no verso
da placa.

• Faça dupla camada também em peças com reentrâncias ou saliências
maiores que 1 mm no verso.

4. Aplicação

A Argamassa Piso sobre Piso Colafix é uma
argamassa colante branca especial para
assentamentos de piso sobre piso e azulejo sobre
azulejo que permite rápida liberação do ambiente.
É produzida com matérias-primas selecionadas que

garantem excelente aderência e resistência
mecânica, além de oferecer uma massa leve, macia
e de ótimo rendimento. Sua cor branca não mancha
a superfície do porcelanato e pedras naturais.



• Verifique a aderência, removendo aleatoriamente algumasATENÇÃO:
placas, imediatamente após o assentamento, observando o verso que
deve estar totalmente impregnado de argamassa colante.

• Em assentamento de pisos, assente as peças de modo que fiquem
afastadas de 5 a 10 mm da parede e não rejunte este espaçamento.

• Remova o excesso de argamassa colante nas juntas de assentamento.
• Limpe as peças com pano limpo e úmido antes da secagem da

argamassa.
• Proteja o assentamento contra chuvas e aguarde 24 horas para o

trânsito de pessoas e o início do rejuntamento.

DADOSTÉCNICOS

Composição

Embalagem

Cor Branca

Cimento Portland branco, areia quartzosa,
cargas minerais e aditivos

Saco de papel com 20 kg

CONSUMO

Camada Dupla
(peças maiores que 30 x 30 cm)

Camada Simples
(peças até 30 x 30 cm)

± 4,5 kg/m²

± 8,0 kg/m²

Ideal para mármores,
granitos e pedras rústicas

Indicado Não indicado

ARGAMASSAS

• Assente cada placa sobre os cordões frescos de argamassa,
pressionando com movimentos vibratórios.

• Bata com um martelo de borracha sobre toda a superfície da peça até
conseguir o total esmagamento dos cordões de argamassa.

• Utilize a largura especificada pelo fabricante da placa para as juntas de
assentamento.

• Verifique a espessura da argamassa entre a base e a peça cerâmica
que deve ser de 3 a 5 mm.

PEDRAS NATURAIS
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1. Prepare a Base
• A preparação da base e a execução das juntas devem ser conforme as

normas da ABNT.
• A base deve estar plana ou não apresentar desvio de prumo, curada e

absolutamente limpa.
• Rebocos ou o emboço devem estar curados por no mínimo 14 dias.
• Impermeabilize bases com presença de umidade ou em contato direto

com o solo.
• Limpe a superfície removendo resíduos de pó, óleos, tintas ou outros

materiais que possam prejudicar a aderência.
• Juntas de dilatação devem ser previstas conforme normas da ABNT.
• Umedeça a base, em dias quentes, em contato direto com sol, vento

ou quando a base for muito absorvente.
• Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar

em contato com a argamassa.

2. Prepare as Placas
• As placas devem estar secas, limpas, isentas de pó, engobe ou

partículas que impeçam a aderência da argamassa colante;
• Evite o contato da argamassa com a superfície das peças, pois, pode

causar manchas ou dificultar a limpeza.

• Prepare o produto num recipiente estanque e limpo.
• Utilize para todo o conteúdo de uma embalagem 4 litros de água

limpa.
• Misture bem, até obter uma massa homogênea e sem grumos.
• Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto.
• Utilize o produto até o prazo máximo de 2 horas e não readicione

água ou qualquer outro produto após a mistura.
• Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

3. Prepare o Produto

• A escolha da desempenadeira a ser utilizada depende do tamanho da
peça a ser assentada:
- Peças até 400 cm² (20 x 20 cm)

Desempenadeira de no mínimo 6 x 6 x 6 mm
- Peças maiores que 400 cm² (20 x 20 cm)

Desempenadeira de no mínimo 8 x 8 x 8 mm
• Com o lado liso da desempenadeira, aplique uma camada de

argamassa de 3 a 6 mm na base, em áreas de aproximadamente
de 1 m².

• Aplique o lado dentado da desempenadeira em ângulo de
aproximadamente 60° formando cordões contínuos e uniformes.

• Peças maiores que 900 cm² (30 x 30 cm) ou comATENÇÃO:
empenamento positivo maior que 1 mm, aplique argamassa em dupla
camada, ou seja, além de aplicar na base, aplique também no verso
da placa.

• Faça dupla camada também em peças com reentrâncias ou saliências
maiores que 1 mm no verso.

4. Aplicação

• Áreas internas ou externas.
• Pisos e paredes à base de cimento (reboco ou contrapiso).
• Placas cerâmicas tipo porcelanato.
• Mármores, granitos, ardósias e demais pedras naturais.
• Placas até 60 x 60 cm.

• Pastilhas de vidro ou porcelana.
• Fachadas maiores que 3 m de altura a partir do piso.
• Pisos sobre piso ou azulejo sobre azulejo.
• Piscinas, saunas, lareiras, churrasqueiras e frigoríficos.
• Bases com pinturas ou qualquer substância que impeça a aderência do

produto.

DESEMPENHO DO PRODUTO

Resistência de Aderência para Cura
Normal, Cura Submersa e Cura em Estufa

Tempo em Aberto

Deslizamento

Obs.:Valores obtidos em laboratório conforme métodos de ensaios da NBR
14081 e suas normas complementares, utilizando substrato padrão e
revestimentos especificados para aplicação do produto.

< 0,7mm

1,0 MPa>

20 min>

A Argamassa Pedras Naturais é uma argamassa
colante especial, formulada com matérias-primas
selecionadas que garantem excelente aderência,
flexibilidade e resistência mecânica em
assentamentos de porcelanatos e pedras naturais,

como mármores, granitos e pedras rústicas em
áreas internas ou externas, além de oferecer uma
massa leve, macia e de ótimo rendimento.
Sua coloração branca e seus aditivos especiais não
mancham as peças sensíveis.



Ideal para revestimentos em
ambientes internos e externos

ARGAMASSAS

PRODUTO NORMATIZADO

NBR 14081

Não indicado

DADOSTÉCNICOS

Composição

Embalagem

Cor Branca

Cimento Portland branco, calcário dolomítico,
aditivos e pigmentos.

Saco de papel com 20 kg

DESEMPENHO DO PRODUTO

Resistência de Aderência para Cura
Normal, Cura Submersa e Cura em Estufa

Tempo em Aberto

Deslizamento

Obs.:Valores obtidos em laboratório conforme métodos de ensaios da NBR
14081 e suas normas complementares, utilizando substrato padrão e
revestimentos especificados para aplicação do produto.

< 0,7mm

1,0 MPa>

30 min>

GRANDES FORMATOS
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1. Prepare a Base
• A preparação da base e a execução das juntas devem ser conforme as

normas da ABNT.
• A base deve estar plana ou não apresentar desvio de prumo, curada e

absolutamente limpa.
• Rebocos ou o emboço devem estar curados por no mínimo 14 dias.
• Impermeabilize bases com presença de umidade ou em contato direto

com o solo.
• Limpe a superfície removendo resíduos de pó, óleos, tintas ou outros

materiais que possam prejudicar a aderência.
• Juntas de dilatação devem ser previstas conforme normas da ABNT.
• Umedeça a base, em dias quentes, em contato direto com sol, vento

ou quando a base for muito absorvente.
• Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar

em contato com a argamassa.

2. Prepare as Placas
• As placas devem estar secas, limpas, isentas de pó, engobe ou

partículas que impeçam a aderência da argamassa colante;
• Evite o contato da argamassa com a superfície das peças, pois, pode

causar manchas ou dificultar a limpeza.

3. Prepare o Produto
• Prepare o produto num recipiente estanque e limpo.
• Utilize para todo o conteúdo de uma embalagem 4,5 litros de água

limpa.
• Misture bem, até obter uma massa homogênea e sem grumos.
• Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto.
• Utilize o produto até o prazo máximo de 2 horas e não readicione água

ou qualquer outro produto após a mistura.
• Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

• Bata com um martelo de borracha sobre toda a superfície da peça até
conseguir o total esmagamento dos cordões de argamassa.

• Utilize a largura especificada pelo fabricante da placa para as juntas de
assentamento.

• Verifique a espessura da argamassa entre a base e a peça cerâmica
que deve ser de 3 a 5 mm.

• Verifique a aderência, removendo aleatoriamente algumasATENÇÃO:
placas, imediatamente após o assentamento, observando o verso que
deve estar totalmente impregnado de argamassa colante.

• Em assentamento de pisos, assente as peças de modo que fiquem
afastadas de 5 a 10 mm da parede e não rejunte este espaçamento.

• Remova o excesso de argamassa colante nas juntas de assentamento.
• Limpe as peças com pano limpo e úmido antes da secagem da

argamassa.
• Proteja o assentamento contra chuvas e aguarde 24 horas para o

trânsito de pessoas e o início do rejuntamento.

• Lareiras, churrasqueiras e frigoríficos.
• Bases ou qualquer substância que impeça a aderência do produto.
• Assentamento sobre madeira ou metal.
• Sobreposição de pastilhas de vidro ou porcelana em revestimentos ou

pisos cerâmicos, porcelanato e pedras naturais.

Para Piso sobre Piso ou Azulejo sobre Azulejo
• As peças preexistentes devem estar estruturalmente firmes.
• Limpe a superfície removendo resíduos de pó, óleos, tintas, cêras ou

materiais que possam prejudicar a aderência.
• Em áreas externas, picote o piso preexistente em no mínimo 70 % da

área total.
• Aplique a argamassa conforme a instrução do item 4 (Aplicação),

assentando as novas placas em posição diferente das preexistente e
afastando cerca de 5 a 10 mm da parede.

• A argamassa deve ser aplicada em dupla camada (na baseATENÇÃO:
e no verso da peça com desempenadeira dentada de 8 x 8 x 8 mm),
para qualquer tamanho de placa.

4. Aplicação
• A escolha da desempenadeira a ser utilizada depende do tamanho da

peça a ser assentada:
- Peças até 400 cm² (20 x 20 cm)

Desempenadeira de no mínimo 6 x 6 x 6 mm
- Peças maiores que 400 cm² (20 x 20 cm)

Desempenadeira de no mínimo 8 x 8 x 8 mm
• Com o lado liso da desempenadeira, aplique uma camada de

argamassa de 3 a 6 mm na base, em áreas de aproximadamente
de 1 m².

• Aplique o lado dentado da desempenadeira em ângulo de
aproximadamente 60° formando cordões contínuos e uniformes.

• Peças maiores que 900 cm² (30 x 30 cm) ou comATENÇÃO:
empenamento positivo maior que 1 mm, aplique argamassa em dupla
camada, ou seja, além de aplicar na base, aplique também no verso
da placa.

• Faça dupla camada também em peças com reentrâncias ou saliências
maiores que 1 mm no verso.

• Assente cada placa sobre os cordões frescos de argamassa,
pressionando com movimentos vibratórios.

CONSUMO

Camada Dupla
(peças maiores que 30 x 30 cm)

Camada Simples
(peças até 30 x 30 cm)

± 5,0 kg/m²

± 9,0 kg/m²

A Argamassa Grandes Formatos Colafix é uma
argamassa colante tipo AC III-E branca para
assentamentos especiais de placas com grandes
formatos, porcelanatos e pedras naturais que
exigem elevada flexibilidade, aderência e

resistência mecânica. É produzida com matérias-
primas selecionadas que oferecem uma massa
macia e de ótimo rendimento. Sua cor branca não
mancha a superfície de porcelanatos e pedras
naturais.

Indicado
• Áreas internas ou externas.
• Pisos e paredes, inclusive em áreas de alto tráfego.
• Piso sobre piso ou azulejo sobre azulejo.
• Placas cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais e blocos de vidro.
• Pastilhas de vidro ou porcelana com tamanho maior que 7,5 x 7,5 cm.
• Revestimentos em fachadas, piscinas, reservatórios ou saunas.
• Placas de grandes formatos:
- Pisos e paredes: peças até 1,50 x 1,50 m.
- Fachadas: peças até 80 x 80 cm.
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Ideal para revestimentos de fachadas
em ambientes internos e externos

ARGAMASSAS

Indicado
• Pastilhas de porcelana, vidro, porcelanatos, cerâmicas ou pedras naturais.
• Blocos de vidros.
• Áreas internas ou externas.
• Pisos e paredes, inclusive em áreas de alto tráfego.
• Revestimentos em fachadas, piscinas ou saunas.

Não indicado

• Assente as pastilhas sobre os cordões frescos de argamassa.
• Para melhor fixação e nivelamento, utilize um pedaço de madeira plano,

coloque sobre as pastilhas e bata com um martelo de borracha,
pressionando uniformemente as pastilhas.

• Aguarde aproximadamente 1 hora (quando a argamassa apresentar-se
semi-endurecida) e remove o papel das pastilhas de acordo com a
recomendação do fabricante.

• Certifique-se que todas as pastilhas estejam perfeitamente aderidas, pois,
ao retirar o papel algumas pastilhas podem se deslocar e perder aderência.

• Com o auxílio de desempenadeira de borracha, faça os retoques de
possíveis falhas que possam ocorrer com a retirada do papel.

• Aguarde entre 30 a 60 minutos para fazer o acabamento, com uma esponja
macia, limpa e levemente umedecida.

• Utilize sempre água limpa para umedecer a esponja, para evitar manchas
nas juntas entre as pastilhas.

• Em assentamento de pisos, assente as peças de modo que fiquem
afastadas de 5 a 10 mm da parede e não rejunte este espaçamento.

• Limpe as pastilhas com pano limpo e úmido antes da secagem da
argamassa.

• Proteja o assentamento contra chuvas e aguarde 24 horas liberação da
área e tráfego de pessoas.

• Para remover resíduos de argamassas use a Solução de Limpeza Mega
Limp Colafix a partir de 3 dias após a aplicação.

• A limpeza cotidiana deve ser iniciada a partir de 14 dias após o
assentamento utilizando água e sabão neutro. Em seguida a área deve ser
enxaguada abundantemente com água.

• Lareiras, churrasqueiras e frigoríficos.
• Bases ou qualquer substância que impeça a aderência do produto.
• Sobreposição de pastilhas em revestimentos ou pisos cerâmicos,

porcelanato e pedras naturais.
• Assentamento sobre madeira ou metal.
• Pastilhas de madeira, plástico ou metal.

DADOSTÉCNICOS

Composição

Embalagem

Cor Branca

Cimento Portland branco, calcário dolomítico,
aditivos e pigmentos.

Saco de papel com 20 kg

CONSUMO

Blocos de Vidro
Pastilhas ± 6,0 kg/m²

± 21,0 kg/m²

DESEMPENHO DO PRODUTO

Resistência de Aderência para Cura
Normal, Cura Submersa e Cura em Estufa

Tempo em Aberto

Deslizamento

Obs.:Valores obtidos em laboratório conforme métodos de ensaios da NBR
14081 e suas normas complementares, utilizando substrato padrão e
revestimentos especificados para aplicação do produto.

< 0,7mm

0,5 MPa>

20 min>

FACHADAS

1. Prepare a Base
• A preparação da base e a execução das juntas devem ser conforme as

normas da ABNT.
• A base deve estar plana ou não apresentar desvio de prumo, curada e

absolutamente limpa.
• Rebocos ou o emboço devem estar curados por no mínimo 14 dias.
• Impermeabilize bases com presença de umidade ou em contato direto com

o solo.
• Limpe a superfície removendo resíduos de pó, óleos, tintas ou outros

materiais que possam prejudicar a aderência.
• Juntas de dilatação devem ser previstas conforme normas da ABNT.
• Umedeça a base, em dias quentes, em contato direto com sol, vento ou

quando a base for muito absorvente.
• Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar em

contato com a argamassa.

2. Prepare as Placas
• As placas devem estar secas, limpas, isentas de pó, engobe ou

partículas que impeçam a aderência da argamassa colante;
• Evite o contato da argamassa com a superfície das peças, pois, pode

causar manchas ou dificultar a limpeza.

3. Prepare o Produto
• Prepare o produto num recipiente estanque e limpo.
• Utilize para todo o conteúdo de uma embalagem 4,8 litros de água limpa.
• Misture bem, até obter uma massa homogênea e sem grumos.
• Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto.
• Utilize o produto até o prazo máximo de 2 horas e não readicione água ou

qualquer outro produto após a mistura.
• Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

• A escolha da desempenadeira a ser utilizada depende do tamanho da peça
a ser assentada:
- Pastilhas até 3 x 3 cm

Desempenadeira de 6 x 6 x 6 mm
- Peças maiores que 3 x 3 cm

Desempenadeira de no mínimo 8 x 8 x 8 mm
• Com o lado liso da desempenadeira, aplique uma camada de argamassa de

3 a 6 mm na base, em áreas de aproximadamente de 1 m².
• Aplique o lado dentado da desempenadeira em ângulo de

aproximadamente 60° formando cordões contínuos e uniformes.

4. Aplicação

Pastilhas unidas com papel (cartela)
• Com o lado liso da desempenadeira, aplique argamassa no verso das

pastilhas, preenchendo completamente todas as juntas entre as pastilhas.

Pastilhas teladas, avulsas ou unidas com ponto de cola
• Assente as pastilhas sobre os cordões frescos de argamassa.
• Para melhor fixação e nivelamento, utilize um pedaço de madeira plano,

coloque sobre as pastilhas e bata com um martelo de borracha,
pressionando uniformemente as pastilhas.

• Aplique a mesma argamassa preparada para rejuntar, imediatamente após
o assentamento. Utilize desempenadeira de borracha.

• Aguarde entre 30 a 60 minutos para fazer o acabamento, com uma esponja
macia, limpa e levemente umedecida.

• Utilize sempre água limpa para umedecer a esponja, para evitar manchas
nas juntas entre as pastilhas.

Assentamento de Blocos de Vidro
• As juntas entre os blocos de vidro devem ter espaçamento mínimo de 10

mm ou conforme indicação do fabricante do bloco.
• Juntas em curvaturas de paredes devem ser de no máximo 25 mm.
• Utilize espaçadores ou gabaritos entre blocos para garantir juntas

uniformes.
• A base, a estrutura do assentamento e as juntas de dilatação devem ser

realizadas conforme indicação do fabricante dos blocos.
• Com uma colher de pedreiro, aplique a argamassa sobre os blocos e

assente os firmemente de maneira que não fiquem espaços vazios nas
juntas.

• Remova o excesso de argamassa nas juntas.
• Após 30 minutos a 1 hora faça o acabamento com esponja macia, e

levemente úmida com água limpa.
• A liberação do assentamento é de 72 horas após a aplicação.

A Argamassa Fachadas é uma argamassa colante
especial para assentamento e rejuntamento
simultâneo de pastilhas e blocos de vidro.
É produzida com matérias-primas selecionadas

que garantem excelente aderência, flexibilidade e
resistência mecânica, além de oferecer uma massa
leve, macia e de ótimo rendimento.



Ideal para revestimento
de paredes e tetos

Não indicado

DADOSTÉCNICOS

Composição

Embalagem

Cor Cinza

Cimento Portland, areia quartzosa,
cargas minerais e aditivos.

Saco de papel com 20 kg

ARGAMASSAS

MÚLTIPLO USO
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1. Prepare a Base
• A base deve estar plana, com prumo correto e isenta de pó, óleo, tinta

ou qualquer outro resíduo que possa prejudicar a aderência do
produto.

• Estruturas de concretos ou blocos lisos devem ser lavadas e escovadas
para garantir a total remoção de desmoldantes.

• Em revestimentos externos ou superfícies lisas, chapiscar a superfície
para garantir a aderência.

• Em dias que a temperatura estiver acima de 25˚C ou em dias secos,
umedecer a base antes do revestimento.

3. Aplicação
Assentamento
• Aplique a argamassa sobre os blocos utilizando uma colher de

pedreiro ou régua apropriada.
• Posicione os blocos sobre a argamassa pressionando firmemente.
• As juntas devem ter no mínimo 1 cm e no máximo 3 cm e uniformes.
• Observe o alinhamento, nível e prumo da parede.

2. Prepare o Produto
• Prepare o produto num recipiente estanque e limpo.
• Utilize para todo o conteúdo de uma embalagem 2,4 litros de água

limpa.
• Misture bem, até obter uma massa homogênea e sem grumos.
• No caso de mistura mecânica, a quantidade de água deve ser reduzida

em aproximadamente 20% e evitar excesso de mistura.
• Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto.
• Utilize o produto até o prazo máximo de 2 horas e não readicione mais

água ou qualquer outro produto após a mistura.
• Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

• Assentamento estrutural.
• Assentamento de placas cerâmicas, pastilhas ou pedras naturais.
• Contrapiso ou revestimentos de piso.
• Revestimentos de madeiras ou metais.
• Finalidade decorativa.

DESEMPENHO DO PRODUTO

Obs.:Valores obtidos em laboratório conforme métodos de ensaios
adaptados da NBR 14081 e suas normas complementares, utilizando
substratos e revestimentos especificados por estas normas.

Classificação: P3, M4, R4, D3, U4, A3.

Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos
conforme NBR 13281/2005.

CONSUMO

Assentamento de blocos 14 x 19 x 39 cm
Revestimento ± 20 kg/m²/ cm de espessura

± 18 kg/m²

Assentamento de blocos 10 x 15 x 20 cm ± 25 kg/m²

Revestimento
• O revestimento deve ter no máximo 3 cm de espessura.
• Aplique a argamassa utilizando uma colher de pedreiro, lançando o

produto contra os blocos.
• Após a argamassa apresentar estado de semi-endurecimento inicie o

acabamento com o auxilio de régua metálica até o nivelamento do
revestimento.

• Utilize uma desempenadeira (de madeira, plástico ou espuma) para
finalizar o acabamento e uniformizar o revestimento. Se necessário,
molhe levemente o revestimento para facilitar o acabamento.

• O excesso de água no preparo ou acabamento podeATENÇÃO:
causar fissuras no revestimento.

• Em dias de sol diretamente sobre o produto, molhe constantemente o
revestimento para diminuir o surgimento de fissuras causadas por
retração.

• Aguarde pelo menos 14 dias para o assentamento de revestimentos
cerâmicos ou similares.

• Aguarde no mínimo 28 dias para pinturas, texturas ou outros
acabamentos.

Indicado
Assentamento
• Alvenaria sem finalidade estrutural.
• Áreas internas e externas.
• Tijolos, blocos cerâmicos, concreto ou sílico-calcário.

Revestimento
• Reboco de alvenaria.
• Áreas internas e externas.

A Argamassa Múltiplo Uso Colafix é uma
argamassa de revestimentos de paredes e tetos
e para assentamento de alvenaria de vedação.



Ideal para ambientes
internos e externos

Indicado Não indicado
• Porcelanatos, pedras naturais, blocos de vidro, pastilhas de vidro ou

porcelana.
• Pisos sobre piso ou azulejo sobre azulejo.
• Áreas de alto tráfego de pessoas ou veículos.
• Pisos ou paredes aquecidas.
• Áreas de grande circulação de pessoas ou veículos.
• Piscinas, saunas, lareiras, churrasqueiras e frigoríficos.
• Rejuntamento de cerâmicas tipo “quarter” ou qualquer

preenchimento de sulcos na superfície de placas.
• Fachadas.
• Aplicação tipo rejunte sobre rejunte.

• Aplique o rejuntamento com desempenadeira de borracha,
pressionando com movimentos contínuos para dentro das juntas até
o total preenchimento.

• Deixe o mínimo de excesso possível sobre as superfícies das peças.
• Faça o acabamento com esponja limpa, macia e levemente

umedecida com água limpa, sobre o rejuntamento após 30 a 60
minutos da aplicação (quando o rejuntamento apresentar estado de
semiendurecimento).

• Umedeça superfícies sujeitas à ação do sol ou vento,
aproximadamente 1 hora após a aplicação.

• Não caminhe sobre as peças recém rejuntadas.
• Proteja o rejuntamento de chuvas por 3 dias.
• Remover resíduos de rejuntamento sobre peças rústicas ou

antiderrapantes
• O tráfego de pessoas deve ser liberado 24 horas após o rejuntamento.
• A limpeza cotidiana deve ser iniciada após 14 dias.

4. Aplicação

REJUNTAMENTOS

www.colafix.com  | 14

• Áreas internas e externas.
• Juntas de 2 a 10 mm.
• Cerâmicas assentadas em pisos e paredes à base de cimento (reboco

ou contrapiso).
• Placas cerâmicas com absorção > 3% (classes BII e BIII).

1. Prepare a Base
• O rejuntamento deve ser iniciado somente após o prazo de liberação

da argamassa colante.
• As juntas das placas devem estar isentas de resíduos de argamassa,

pó, óleos e qualquer outro material que impeça a perfeita penetração
e aderência do rejuntamento.

• Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar
em contato com a argamassa de rejuntamento.

• Verifique se a base está impermeabilizada, pois aATENÇÃO:
presença de umidade pode causar manchas e depósito de sais na
superfície do rejuntamento.

2. Prepare as Placas
• As peças devem estar planas e de espessura uniforme.
• Peças porosas, não esmaltadas ou antiderrapantes, recomenda-se

evitar o contato com o rejuntamento protegendo-as com cera incolor
para evitar manchas e facilitar a limpeza.

• Para casos especiais, siga as orientações do fabricante das placas.

• Prepare o produto num recipiente estanque e limpo.
• Utilize para todo o conteúdo de uma embalagem 260 ml de água

limpa.
• Admite-se a variação de mais ou menos 5% na quantidade de água.
• Misture bem, até obter uma massa homogênea e sem grumos.
• Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto.
• Utilize o produto até o prazo máximo de 2 horas e não readicione

água ou qualquer outro produto após a mistura.
• Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

3. Prepare o Produto

Importante
• As cores da cartela de rejuntamento são apenas referenciais.
• A cor final do rejuntamento se estabiliza após aproximadamente

5 dias.
• O excesso ou falta de água limpa no produto, pode causar

esfarelamento e manchas no rejuntamento. Utilize sempre a
quantidade de água indicada.

• Utilize equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e
máscara.

DESEMPENHO DO PRODUTO

Variação dimensional

Retenção de água

Obs.:Valores obtidos em laboratório conforme métodos de ensaios da NBR
14992 e suas normas complementares.

< 55 mm

< 2,00 mm/m

Resistência à compressão > 8,0 MPa

Resistência à tração na flexão > 2,0 MPa

Absorção de água por capilaridade aos 300 min < 0,6 g/cm²

Permeabilidade aos 240 min < 2,0 cm³

CONSUMO MÉDIO (KG/M²)

Tamanho da
Cerâmica (mm)

115

150

200

200

200

200

330

330

450

450

0,500

0,300

0,250

0,300

0,200

0,250

0,150

0,200

-

-

2 4 5 7 8 10

Tamanho da junta (mm)

1,000

0,600

0,450

0,550

0,400

0,450

0,300

0,350

-

-

1,200

0,750

0,550

0,700

0,450

0,600

0,350

0,400

0,250

0,300

1,700

1,000

0,800

1,000

0,650

0,800

0,450

0,600

0,350

0,450

2,000

2,000

0,900

1,000

0,750

0,900

0,550

0,650

0,400

0,500

2,400

1,500

1,000

1,400

0,900

1,200

0,700

0,800

0,500

0,600

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

115

150

200

200

200

200

330

330

450

450

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

8

8

10

8

10

8

10

8

10

O Rejuntamento Flexível é uma argamassa de
rejuntamento tipo I para placas cerâmicas, de fácil
aplicação, excelente aderência e resistência
mecânica.

Não contém areia em sua composição, e por isso
oferece um acabamento liso, cores uniformes e
permanentes.

REJUNTAMENTO FLEXÍVEL

DADOSTÉCNICOS

Composição

Embalagem

Cores* Areia, azul celeste, bege, branco, bronze,
castanho, castor, cerâmica, champagne, creme,

cinza, cinza ártico, cinza escuro, cinza grafite, cinza
platina, gelo, marfim, marrom, marrom tabaco,

palha, preto, salmão, verde água e verde ardósia.

Cimento Portland cinza ou branco, calcário
dolomítico e aditivos.

Saco Plástico de 1 kg

*A cartela de cores encontra-se na página 21.



Acabamento superliso,
de fácil aplicação e limpeza
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REJUNTAMENTOS

Importante
• As cores da cartela de rejuntamento são apenas referenciais.
• A cor final do rejuntamento se estabiliza após aproximadamente

5 dias.
• O excesso ou falta de água limpa no produto, pode causar

esfarelamento e manchas no rejuntamento. Utilize sempre a
quantidade de água indicada.

• Utilize equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e
máscara.

Atenção
• Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e

animais.
• Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave-os com muita água

corrente e procure imediatamente um médico.
• Em caso de ingestão do produto, procure imediatamente um médico.

Não Indicado
• Lareiras, churrasqueiras e frigoríficos.
• Rejuntamento de cerâmicas tipo “quarter” ou qualquer

preenchimento de sulcos na superfície de placas.
• Aplicação tipo rejunte sobre rejunte.

DESEMPENHO DO PRODUTO

Variação dimensional

Retenção de água

Obs.:Valores obtidos em laboratório conforme métodos de ensaios da NBR
14992 e suas normas complementares.

< 55 mm

< 2,00 mm/m

Resistência à compressão > 10,0 MPa

Resistência à tração na flexão > 3,0 MPa

Absorção de água por capilaridade aos 300 min > 3,0 MPa

Permeabilidade aos 240 min < 1,0 cm³

CONSUMO MÉDIO (KG/M²)

Tamanho da
Cerâmica (mm)

300

400

400

450

450

600

600

0,203

0,152

0,190

0,135

0,169

0,253

0,114

2 4 5 7 8 10

Tamanho da junta (mm)

0,405

0,304

0,380

0,270

0,338

0,507

0,228

0,507

0,380

0,475

0,338

0,422

0,633

0,285

0,709

0,532

0,665

0,473

0,591

0,887

0,399

0,811

0,608

0,760

0,540

0,676

1,013

0,456

1,013

0,760

0,950

0,676

0,844

1,267

0,570

x

x

x

x

x

x

x

300

400

400

450

450

600

1200

8

8

10

8

8

20

12

x

x

x

x

x

x

x

2. Prepare as Placas
• As peças devem estar planas e de espessura uniforme.
• Peças porosas, não esmaltadas ou antiderrapantes, recomenda-se

evitar o contato com o rejuntamento protegendo-as com cera incolor
para evitar manchas e facilitar a limpeza.

• Para casos especiais, siga as orientações do fabricante das placas.

3. Prepare o Produto
• Prepare o produto num recipiente estanque e limpo.
• Utilize para todo o conteúdo de uma embalagem 290 ml de água

limpa.
• Misture bem, até obter uma massa homogênea e sem grumos.
• Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto.
• Utilize o produto até o prazo máximo de 2 horas e não readicione água

ou qualquer outro produto após a mistura.
• Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

4. Aplicação
• Aplique o rejuntamento com desempenadeira de borracha,

pressionando com movimentos contínuos para dentro das juntas até
o total preenchimento.

• Deixe o mínimo de excesso possível sobre as superfícies das peças.
• Faça o acabamento com esponja limpa, macia e levemente

umedecida com água limpa, sobre o rejuntamento após 30 a 60
minutos da aplicação (quando o rejuntamento apresentar estado de
semi-endurecimento).

• Umedeça superfícies sujeitas à ação do sol ou vento,
aproximadamente 1 hora após a aplicação.

• Não caminhe sobre as peças recém rejuntadas.
• Proteja o rejuntamento de chuvas por 3 dias.
• Em piscinas, proteja o produto do sol, vento e chuva durante 3 dias

após a aplicação.
• Para remover resíduos de rejuntamento sobre peças rústicas ou

antiderrapantes.
• O tráfego de pessoas deve ser liberado 24 horas após o rejuntamento.
• Em piscinas, encher com água após 7 dias da aplicação do produto.

1. Prepare a Base
• O rejuntamento deve ser iniciado somente após o prazo de liberação

da argamassa colante.
• As juntas das placas devem estar isentas de resíduos de argamassa,

pó, óleos e qualquer outro material que impeça a perfeita penetração
e aderência do rejuntamento.

• Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar
em contato com a argamassa de rejuntamento.

• Verifique se a base está impermeabilizada, pois aATENÇÃO:
presença de umidade pode causar manchas e depósito de sais na
superfície do rejuntamento.

O Rejuntamento Siliconizado Colafix é uma
argamassa de rejuntamento Tipo II para usos
especiais, de fácil aplicação e excelente
flexibilidade, aderência e resistência mecânica.

Não contém areia em sua composição, e por isso
oferece um acabamento liso, cores uniformes e
permanentes.

REJUNTAMENTO SILICONIZADO

Indicado
• Áreas internas ou externas.
• Juntas de 2 a 10 mm.
• Pisos e paredes (inclusive assentamentos piso sobre piso).
• Placas cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, blocos de vidro,

pastilhas de vidro ou porcelana.
• Áreas de tráfego intenso de pessoas ou veículos.
• Revestimentos em fachadas, piscinas, reservatórios ou saunas.
• Bases aquecidas (até 40º C).

DADOSTÉCNICOS

Composição

Embalagem

Cores* Areia, azul celeste, bege, branco, cinza,
cinza ártico, champagne, gelo, marfim,

palha, preto, verde água.

Cimento Portland cinza ou branco, calcário
dolomítico e aditivos.

Caixa de 1 kg

*A cartela de cores encontra-se na página 21.



Ideal para mármores,
granitos e pedras rústicas

• Aplique o rejuntamento nas juntas com a espátula plástica contida no kit
em pequenas áreas.

• Certifique-se que as juntas foram preenchidas totalmente.ATENÇÃO:
Vazios no interior das juntas podem causar destacamento futuro do
produto.

• Deixe o mínimo de excesso possível sobre as superfícies das peças.
• Faça o acabamento com esponja limpa, macia, levemente umedecida com

água limpa sobre o rejuntamento, imediatamente após a aplicação com
leves movimentos circulares.

• Para garantir que o produto fique rente as juntas, exerça o mínimo de força
na esponja no momento do acabamento.

4. Aplicação

REJUNTAMENTOS
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Não indicado
• Áreas externas
• Lareiras, churrasqueiras e frigoríficos.
• Ambientes expostos a temperaturas contínuas acima de 50˚C.
• Aplicação em metais, plásticos e madeiras.
• Rejuntamento de cerâmicas tipo “quarter” ou qualquer preenchimento de

sulcos na superfície de placas.
• Aplicação tipo rejunte sobre rejunte.
• Peças porosas, não esmaltadas ou antiderrapantes.

• O Rejuntamento Epóxi pode amarelar em contato com a luz direta ou
indireta do sol. Evite a cor branca em áreas onde há esta incidência.

• As cores da cartela de rejuntamento são apenas referenciais.
• A cor final do rejuntamento se estabiliza após aproximadamente 1 dia.
• Mistura incorreta ou adição de produtos no Rejuntamento Epóxi, pode

causar danos ao produto.

Importante

DESEMPENHO DO PRODUTO

Obs.:Valores obtidos em laboratório conforme métodos de ensaios da NBR
14992 e suas normas complementares.

Resistência à compressão > 20,0 MPa

Resistência à tração na flexão > 7,0 MPa

Absorção de água por capilaridade aos 300 min 0,0 g/cm²

Permeabilidade aos 240 min 0,0 cm³

CONSUMO MÉDIO (KG/M²)

Tamanho da
Cerâmica (mm)

25

40

50

75

100

100

150

150

150

200

200

200

300

400

400

500

500

600

1,180

0,920

0,880

-

0,440

0,330

0,290

0,260

0,220

0,220

0,180

0,170

0,150

0,110

0,090

0,090

0,070

0,070

2 3 4 5 6 8

Tamanho da junta (mm)

-

-

-

0,880

0,660

0,500

0,440

0,390

0,330

0,330

0,280

0,250

0,220

0,160

0,130

0,130

0,100

0,110

-

-

-

-

0,880

0,660

0,590

0,520

0,440

0,440

0,370

0,330

0,300

0,220

0,180

0,180

0,130

0,150

-

-

-

-

1,110

0,830

0,740

0,650

0,550

0,550

0,460

0,420

0,370

0,270

0,230

0,220

0,160

0,180

-

-

-

-

1,330

1,000

0,880

0,780

0,660

0,660

0,550

0,500

0,440

0,330

0,270

0,270

0,200

0,220

-

-

-

-

1,770

1,330

1,180

1,040

0,880

0,880

0,740

0,660

0,590

0,440

0,370

0,360

0,260

0,300

10

-

-

-

-

1,770

1,330

1,180

1,040

0,880

0,880

0,740

0,660

0,590

0,440

0,370

0,360

0,260

0,300

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

25

40

50

75

100

200

150

200

300

200

300

400

300

400

600

500

1000

600

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

• Utilize uma placa cerâmica plana, lisa e limpa para executar a mistura.
• Coloque uma parte do componente A e outra parte igual do componente B

sobre a placa.
• Não misture e não aplique todo o conteúdo das embalagens, misture uma

pequena quantidade (equivalente de 1/3 a 1/4 de cada componente) para
ser aplicado.

• A mistura deve ser realizada com a própria espátula contida no kit.
• Misture bem, os dois componentes até a perfeita homogeneização.
• Raspe o conteúdo da espátula e garanta que os componentes foram bem

misturados.
• Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto.
• Utilize a mistura em um prazo de máximo 40 minutos a 1 hora. Não

adicione água e nenhum outro produto ao Rejuntamento Epóxi.
• Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

3. Prepare o Produto

2. Prepare as Placas
• As peças devem estar planas e de espessura uniforme.
• As peças devem estar limpas e secas.
• Para casos especiais, siga as orientações do fabricante das placas.

• Raspe o interior das juntas e limpe bem.
• Verifique se a base está impermeabilizada, pois a presença de umidade

pode causar manchas na superfície do rejuntamento.
• Em caso de porcelanatos, certifique-se que não haja cera na lateral das

peças, pois, o rejuntamento pode não aderir e soltar-se das juntas.
• Alguns poucos tipos de ceras presente em porcelanatos podem causar

reações com o Rejuntamento Epóxi impedindo seu uso. Faça um teste em
uma pequena área para certificar-se do perfeito comportamento do
produto.

• Cores contrastantes entre rejunte e as placas podem causar manchas nas
peças. Procure utilizar cores semelhantes entre as peças e o rejunte e faça
um pequeno teste para certificar-se da compatibilidade dos produtos.

Atenção

1. Prepare a Base
• O rejuntamento deve ser iniciado somente após o prazo de liberação da

argamassa colante.
• As juntas das placas devem estar isentas de resíduos de argamassa, pó,

óleos e qualquer outro material que impeça a perfeita penetração e
aderência do rejuntamento.

• Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar em
contato com a argamassa de rejuntamento.

• Após o acabamento com a esponja úmida o rejuntamento deve ficar
perfeitamente liso.

• Não caminhe sobre as peças recém rejuntadas.
• Proteja o rejuntamento por 24 horas.
• Após 2 a 3 horas da aplicação, retire a película de produtoATENÇÃO:

sobre as peças com um pano seco.
• Proteja o rejuntamento recém-aplicado da luz diretaIMPORTANTE:

ou indireta do sol por no mínimo 24 horas.
• O tráfego de pessoas deve ser liberado 24 horas após o rejuntamento.
• A limpeza cotidiana deve ser iniciada após 7 dias.

O Rejuntamento Epóxi Colafix é um rejuntamento a
base de resina epóxi, para juntas largas e estreitas
em placas que exigem excelente acabamento,
impermeabilidade, flexibilidade, elevada resistência

química e mecânica, além de oferecer um
acabamento muito liso, cores uniformes e
permanentes.

REJUNTAMENTO EPÓXI

Indicado
• Áreas internas.
• Pisos retificados.
• Porcelanatos, mármores, granitos e cerâmicas retificadas.
• Pisos e paredes (inclusive assentamentos de sobreposição).
• Juntas de 2 a 10 mm em pisos.
• Juntas de 2 a 5 mm em paredes.
• Áreas residenciais, industriais, comercias e hospitalares.
• Bases aquecidas (até 40°C).

DADOSTÉCNICOS

Composição

Embalagem

Cores* Areia, avorio, branco, bianco, cinza, champagne,
gelo, grafite, marfim, palha, preto e sabbia.

Componente A - Resina Epóxi, aditivos, pigmentos
inorgânicos e carga mineral.

- Agente de Cura e carga mineral.Componente B

Caixas de 1,3 kg

*A cartela de cores encontra-se na página 21.



Indicado
• Áreas internas ou externas.
• Pisos retificados.
• Porcelanatos, mármores, granitos e cerâmicas retificadas.
• Juntas de 1 a 3 mm.
• Pisos e paredes (inclusive assentamentos de sobreposição).
• Piscinas ou saunas
• Fachadas.

Não indicado

• Aplique o rejuntamento com o aplicador de borracha do kit,
pressionando com movimentos contínuos para dentro das juntas até
o total preenchimento.

• Deixe o mínimo de excesso possível sobre as superfícies das peças.
• Faça o acabamento com esponja limpa, macia e levemente

umedecida com água limpa, sobre o rejuntamento após 30 a 60
minutos da aplicação (quando o rejuntamento apresentar estado de
semi-endurecimento).

• Umedeça superfícies sujeitas a ação do sol ou vento,
aproximadamente 1 hora após a aplicação.

• Não caminhe sobre as peças recém rejuntadas.
• Proteja o rejuntamento de chuvas por 3 dias.
• Remover resíduos de rejuntamento sobre peças rústicas ou

antiderrapantes.
• O tráfego de pessoas deve ser liberado 24 horas após o rejuntamento.
• A limpeza cotidiana deve ser iniciada após 14 dias.

4. Aplicação

O Rejuntamento Juntafina Colafix é uma argamassa
de rejuntamento Tipo II, para juntas finas (de 1 a 3
mm), de fácil aplicação e acabamento extraliso, em
porcelanatos, mármores, granitos e cerâmicas
retificadas.

Possui excelente aderência, resistência mecânica e
flexibilidade. Não contém areia em sua composição,
e por isso oferece um acabamento liso, cores
uniformes e permanentes.

3. Prepare o Produto
• Utilize recipiente estanque e limpo.
• Misture e aplique um pacote de 0,5 kg de cada vez.
• Utilize para todo o conteúdo de um pacote de 0,5 kg, a quantidade de

água limpa indicada junto à data de fabricação do produto.
• Misture bem, até obter uma massa homogênea e sem grumos.
• Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto.
• Utilize o produto até o prazo máximo de 1 hora e não readicione água

ou qualquer outro produto após a mistura.
• Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

• Juntas maiores que 3 mm.
• Lareiras, churrasqueiras e frigoríficos.
• Trânsito intenso de veículos
• Rejuntamento de cerâmicas tipo “quarter” ou qualquer

preenchimento de sulcos na superfície de placas.
• Aplicação tipo rejunte sobre rejunte.

REJUNTAMENTOS

REJUNTAMENTO JUNTAFINA
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2. Prepare as Placas
• As peças devem estar planas e de espessura uniforme.
• Peças porosas, não esmaltadas ou antiderrapantes, recomenda-se

evitar o contato com o rejuntamento protegendo-as com cera incolor
para evitar manchas e facilitar a limpeza.

• Para casos especiais, siga as orientações do fabricante das placas.

• Raspe o interior das juntas e limpe bem.
• Verifique se a base está impermeabilizada, pois a presença de

umidade pode causar manchas na superfície do rejuntamento.

Atenção

1. Prepare a Base
• O rejuntamento deve ser iniciado somente após o prazo de liberação

da argamassa colante.
• As juntas das placas devem estar isentas de resíduos de argamassa,

pó, óleos e qualquer outro material que impeça a perfeita penetração
e aderência do rejuntamento.

• Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar
em contato com a argamassa de rejuntamento.

DESEMPENHO DO PRODUTO

Variação dimensional

Retenção de água

Obs.:Valores obtidos em laboratório conforme métodos de ensaios da NBR
14992 e suas normas complementares.

< 55 mm

< 2,00 mm/m

Resistência à compressão > 10,0 MPa

Resistência à tração na flexão > 2,0 MPa

Absorção de água por capilaridade aos 300 min < 3,0 MPa

Permeabilidade aos 240 min < 1,0 cm³

Formato (cm) Tamanho da junta (mm)

a

10

20

30

33

40

43

45

30

60

60

b

10

20

30

33

40

43

45

45

60

120

1

0,273

0,140

0,094

0,112

0,092

0,086

0,082

0,102

0,062

0,046

2

0,517

0,273

0,185

0,220

0,182

0,170

0,162

0,199

0,123

0,091

3

0,733

0,399

0,273

0,324

0,270

0,252

0,241

0,293

0,182

0,135

CONSUMO MÉDIO (KG/M²)

• As cores da cartela de rejuntamento são apenas referenciais.
• A cor final do rejuntamento se estabiliza após aproximadamente

5 dias.
• O excesso ou falta de água no produto, pode causar esfarelamento e

manchas no rejuntamento. Utilize sempre a quantidade de água
indicada.

• Utilize equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e
máscara.

Importante

Ideal para pisos retificados,
porcelanatos e juntas de 1 a 3 mm

DADOSTÉCNICOS

Composição

Embalagem

Cores* Branco, cerejeira, chumbo, duna,
marfim claro, marfim médio, marron café,
marron chocolate, marron ébano, palha,

pérola e prata.

Cimento Portland cinza ou branco, calcário
dolomítico e aditivos.

Caixa de 1 kg

*A cartela de cores encontra-se na página 21.



DADOSTÉCNICOS

Composição

Embalagem

Cor Cinza

Cimento Portland, areia quartzosa,
e aditivos

Saco de papel com 20 kg

CONSUMO

1,0 kg/m²/ demão

Ideal para impermeabilização
de alvenarias e pisos

Não indicado
• Aplicações onde o produto ficará exposto diretamente ao sol.
• Bases com fissuras, trincas ou rachaduras não tratadas.
• Bases onde requer flexibilidade do impermeabilizante.
• Juntas de dilatação.

IMPERMEABILIZANTES
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• Para rebocar sobre o produto, recomenda-se chapiscar a superfície
para garantir a aderência.

• Proteja o produto com contra piso de no mínimo 3 cm ou reboco de
2 cm em superfícies expostas ao tempo.

• Aguarde no mínimo 7 dias para a limpeza e colocação de água em
reservatórios.

Importante
• Faça uma inspeção após a aplicação para verificar falhas de aplicação

e pontos de possíveis infiltrações de água.
• Utilize equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e

máscara.

Obs.:Valores obtidos em laboratório, realizando aplicação do produto
conforme instruções de embalagem e cura de 28 dias.

DESEMPENHO DO PRODUTO

Aderência sobre Concreto
Aderência sobre Bloco de Concreto

Argamassa pronta para impermeabilização

> 0,5 MPa

1. Prepare a Base
• A preparação da base e a execução das juntas devem ser conforme as

normas da ABNT.
• A base deve estar plana e não apresentar desvio de prumo, curada e

absolutamente limpa.
• Rebocos ou emboços devem estar curados por no mínimo 14 dias e

concretos por 28 dias.
• Limpe a superfície removendo resíduos de pó, óleos, tintas ou outros

materiais que possam prejudicar a aderência.
• As trincas e fissuras devem ser tratadas:

Faça uma abertura de 2 cm de largura e 2 cm de profundidade, lave
com água, preencha com massa de cimento e areia e aguarde a
secagem.

• Coloque manta de poliéster sobre as trincas e fissuras tratadas.
• Umedeça a base.
• Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar

em contato com a argamassa.

• Prepare o produto num recipiente estanque e limpo.
• Utilize para todo o conteúdo de uma embalagem, a quantidade

de 6,8 litros de água limpa.
• Misture bem, até obter uma massa homogênea e sem grumos.
• Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto.
• Utilize o produto até o prazo máximo de 2 horas e não readicione

água ou qualquer outro produto após a mistura.
• Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

3. Prepare o Produto

• Condições de Aplicação: Temperatura entre 5C e 40C.
• Não deve ser aplicado sob sol e vento forte e sobre superfícies secas.
• É recomendado que o produto seja utilizado antes do emboço ou

contrapiso.
• Umedeça a superfície pouco antes de cada aplicação, removendo

empoçamentos e excessos de água. Mantenha a superfície umedecida
durante a aplicação.

• Aplique uma camada de Argamassa Impermeabilizante Colafix,
utilizando trincha ou vassoura de pêlo.

• Após decorrido um período mínimo de 6 horas, aplique a próxima
camada em sentido contrário.

• Para pressão positiva: aplique no mínimo 2 camadas
• Para pressão negativa, reservatórios e piscinas: aplique 3 ou 4

camadas
• Número de demãos insuficientes não garante a impermeabilização.
• Em paredes, o produto deve ser aplicado no mínimo até 1 metro de

altura da base.
• Proteja o produto contra sol, vento e chuva por um período de 6

horas.
• Umedeça o produto entre 6 e 24 horas após o término da aplicação.

4. Aplicação

O Impermeabilizante Monocomponente Colafix é
um impermeabilizante semiflexível à base de
cimento, de fácil aplicação, resistente à pressão
positiva e negativa de água.

Combate à penetração de umidade em estruturas,
alvenarias e pisos sem movimentação estrutural.

IMPERMEABILIZANTE MONOCOMPONENTE

Indicado
• Paredes e rodapés.
• Pisos de concreto ou contra piso em contato com o solo.
• Box de banheiros.
• Piscinas de uso privativo.
• Baldrames e alicerces.
• Poços de elevador.
• Fontes.
• Alvenarias de jardins.
• Muro de arrimo ou cortinas de concreto.



Ideal para impermeabilização de
reservatórios, tanques, piscinas e subsolos

Não indicado

IMPERMEABILIZANTES
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1. Prepare a Base
• A superfície deverá estar limpa, umedecida e isenta de partículas

soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleo, desmoldante, etc.,
devendo ser previamente lavada com escova de aço e água.

• Reparar ninhos e falhas de concretagem com argamassa de cimento e
areia média lavada, traço 1:3.

• Existindo jorros de água, como em subsolos com lençol freático,
executar o tamponamento com a utilização da Colafixtop, cimento de
pega ultra-rápido, após preparo do local.

3. Prepare o Produto
• O produto é fornecido em dois componentes:

Componente A (resina) e Componente B (pó cinza).
• O Componente B (pó cinza) deve ser adicionado aos poucos ao

Componente A (resina) e misturado mecanica-mente por 3 minutos
ou manualmente por 5 minutos, tomando-se cuidado para dissolver
possíveis grumos.

• A proporção da embalagem está dimensionada para “aplicação em
forma de pintura”. Se houver necessidade de aplicação em forma de
revestimento (com desempenadeira), utilizar a metade do
Componente A, e adicionar a quantidade total do Componente B.

• Para a obtenção da consistência desejada, ir adicionando aos poucos o
Componente A.

• Umedecer a superfície a ser tratada e aplicar a Colafixtop com o auxílio
de uma trincha, vassoura de pêlo ou desempenadeira metálica,
conforme a consistência escolhida (pintura ou revestimento).

• Aplicar 2 a 4 camadas, em sentido cruzado, sendo aproximadamente
1kg/m² por camada, aguardando a secagem entre as camadas.

• Em regiões críticas como ao redor de ralos, juntas de concretagem,
etc., deve-se reforçar o revestimento com a incorporação de uma tela
industrial de poliéster malha 2x1mm, resinada, após a primeira
camada.

4. Aplicação

Importante
• Durante a aplicação de Colafixtop, homogeneizar a mistura

manualmente, pelo menos a cada período de 10 a 20 minutos,
dependendo das condições ambientais.

• Após a execução da impermeabilização, fazer o teste de
estanqueidade, permanecendo a estrutura com água durante 72 horas
no mínimo, para se poder detectar quaisquer falhas de aplicação da
impermeabilização.

• Em áreas abertas ou sob o sol, promover a hidratação da Colafixtop
por no mínimo 3 dias consecutivos.

• A Colafixtop não é recomendado para estruturas sujeitas à fissuração.
• Executar proteção mecânica somente em áreas em que o sistema

impermeabilizante possa sofrer danos mecânicos.

Massa Específica

Viscosidade Stormer

ENSAIO ESPECIFICAÇÃO NORMA

Teor de Sólidos

Teor de Cloretos

Estanqueidade Pressão
• Positiva
• Negativa

Aderência Mínima

Resistente à compressão
simples em 28 dias

Tração na flexão em 28 dias

Módulo de deformação
em 28 dias

Tempo de uso da mistura

Secagem entre demãos

Tempo de cura

2,01g/cm³ NBR 5829

112 a 113 KU NBR 12105

(Comp. A) 21 a 26% NBR 7340

Máx. 0,03% ASTM C 114

(4kg/m²) s/ vazamentos NBR 10787
(2kg/m²) s/ vazamentos NBR 10787

0,3 MPa NBR 12171

20 a 30 MPa NBR 5739

8,4 a 9,4 MPa NBR 12142

15 a 20 GPa NBR 8522

30 a 40 minutos

2 a 6 horas

Mínimo 3 dias

Obs.:As propriedades apresentadas a seguir foram obtidas em ensaios de
laboratório.Valores de ensaios novos lotes podem apresentar pequenas
variações.

CONSUMO

2,0 a 4,0 kg/m²/ demão

Obs.: O consumo é variável em função da necessidade do local de aplicação.

• Aplicações onde o produto ficará exposto diretamente ao sol.
• Bases com fissuras, trincas ou rachaduras não tratadas.
• Bases onde requer flexibilidade do impermeabilizante.
• Juntas de dilatação.

Colafixtop é uma argamassa polimérica,
bicomponente, à base de dispersão acrílica,
cimento e aditivos especiais.

Aplicada sobre substratos de concreto, argamassa
ou alvenaria, produz uma camada de revestimento
impermeável e semiflexível.

COLAFIXTOP

Indicado
• Paredes e rodapés.
• Pisos de concreto ou contrapiso em contato com o solo.
• Box de banheiros.
• Piscinas de uso privativo.
• Baldrames e alicerces.
• Poços de elevador.
• Fontes.
• Alvenarias de jardins.
• Muro de arrimo ou cortinas de concreto.



Ideal para limpeza em porcelanatos,
revestimentos cerâmicos e fachadas

COMPLEMENTO

Mega Limp é um poderoso detergente ácido,
desenvolvido especialmente para fazer a remoção
de restos de cimento, argamassas, rejuntes, gesso,

terra vermelha e manchas de óleo e ferrugem, sem
agredir o revestimento.

MEGALIMP
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Diluição e Rendimento

CONSUMO

50 a 100ml/m²

DADOSTÉCNICOS

Base

Cor Vermelha

Inorgânica

• Utilize luvas e óculos de proteção.
• Em caso de contato do produto com a pele e os olhos, lave-os com

bastante água.
• Proteger de plantas e animais.

Importante

Indicado
Mega Limp é indicado especialmente para fazer a limpeza de
porcelanatos, revestimentos cerâmicos naturais ou vitrificados, pisos
de pedras e concreto, telhados e fachadas.

Sua fórmula especial não agride, não mancha e não ofusca o brilho
dos porcelanatos. O melhor da categoria. Limpa todos os resíduos
impregnados.

1. Aplicação
• Aplicar sobre superfície úmida, com auxílio de aplicador, trincha,

vassoura ou escova.
• Deixar o produto agir durante 10 minutos e esfregar até total remoção

da sujeira.
• Após, enxaguar com água em abundância até remover todo produto.
• Repita a operação caso não seja removido totalmente os resíduos.
• Utilizar sempre em pequenas áreas, para poder enxaguar logo.

Peças com grande quantidade de resíduos impregnados:
Molhe a área a ser aplicada. Aplique o produto concentrado.
Rendimento não estimado.

Peças com poucos resíduos impregnados:
Usar uma diluição de 1:5 (1 parte do produto para 5 partes de água).
Rendimento aproximado de 10m²
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CARTELA DE CORES
REJUNTAMENTOS

Areia

Azul Celeste

Avório

Bege

Bianco

Branco

Branco Gelo

Bronze

Castanho

Castor

Cerâmica

Cerejeira

Champagne

Chumbo

Cinza

Cinza Ártico

Cinza Escuro

Creme

Duna

Gelo

Grafite

Marfim

Marfim Claro

Marfim Médio

Marrom

Marrom Café

Marrom Chocolate

Marrom Ébano

Palha

Pérola

Platina

Prata

Preto

Sabbia

Salmão

Tabaco

Verde

Verde Água

Verde Ardósia

REJUNTAMENTO
FLEXÍVEL

REJUNTAMENTO
SILICONIZADO

REJUNTAMENTO
EPÓXI

REJUNTAMENTO
JUNTAFINA

* As cores aqui reproduzidas são aproximadas das reais e servem como referência. Consulte o mostruário na sua revenda Colafix.



ASSENTAMENTO

REJUNTAMENTO

SEGURANÇA

ESTOCAGEM

VALIDADE

TEMPERATURA

AMBIENTE

DICAS ÚTEIS

LEIA SEMPRE AS INSTRUÇÕES NO VERSO DAS EMBALAGENS

• Recomenda-se que o assentamento seja realizado entre 10° C e 30° C.
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• Deixar repousar por 15 minutos antes de iniciar a aplicação para que os
aditivos atinjam seu melhor desempenho.

• Não assente as placas sobre os cordões de argamassa colantes com
formação de película superficial. A formação de película está
diretamente relacionada à condição climática local.

• A falta da dupla camada, quando necessário, pode ocasionar
descolamento das peças.

• Não utilize o sistema de “pingos” de argamassa para o assentamento.
• Utilize martelo de borracha para bater as placas cerâmicas facilitando

o esmagamento dos cordões de argamassa.
• Em substratos com alta absorção umedeça o mesmo antes da

aplicação.
• Remova completamente todo resíduo que possa interferir no

assentamento.
• Utilize ferramentas apropriadas em bom estado de conservação.
• Observe, nas instruções da embalagem, o volume de água a ser

utilizada.
• Remova os excessos de argamassa das juntas antes da sua secagem.
• Não rejunte as peças com argamassa colante.
• Observe as juntas de dilatação e movimentação.

PISO SOBRE PISO
• A base pré existente deve estar firme sem problemas estruturais ou

peças soltas.
• Em áreas externas o revestimento antigo deve ser “picotado” em no

mínimo 70% de sua área total.
• Deixar juntas de 5mm a 10mm sem rejuntar nas paredes e colunas.

• Misturar bem até obter uma pasta homogênea sem presença de
grumos.

• Utilizar volume de água indicado na embalagem.
• Não acrescente mais água no rejunte durante a aplicação.
• Umedecer as juntas em áreas externas antes da aplicação do rejunte.

• Mantenha em local seco e arejado, elevado do solo sobre estrado,
empilhamento máximo de 1,5 m de altura, conservado na embalagem
original e fechada.

• 12 mesesARGAMASSAS e IMPERMEABILIZANTES:

• 18 mesesREJUNTAMENTOS:

• Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e
animais.

• Utilize equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e
máscara para pó. Para trabalhos em alturas utilize cordas de
segurança, trava-quedas e cintos.

• Faça inspeção de seus equipamentos antes de usá-los.
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