
Aplicação
Adicionar o produto sempre na água de amassamento na proporção de 1 medida de produto para 2 medidas de água ou 
conforme recomendações específicas. As superfícies devem estar limpas, isentas de óleos, ferrugem ou partes soltas. Não 
utilizar o produto como  tinta. Usar o produto somente com cimento Portland comum. Para o rejuntamento substituir 
integralmente a água pelo produto. 

Observações:
      Para o piso caso necessário acrescentar pedrisco
      (3-7mm). 
      Não deixar a massa muito fluída. 
      Proceder forte adensamento. 
      Evitar secagem rápida da argamassa aplicada. 
      Não passar com a argamassa sobre as juntas da base.

Consumo
Aproximadamente 0,25 a 0,5kg/m².
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Embalagem:

Descrição:
Características:  

Ação principal: Aditivo para argamassa

Dispersão aquosa de copolímeros

Líquido

Branco leitoso

1,00 - 1,01

3 - 8

40 - 50
Viscosidade (copo
Ford nº2) s:

Composição básica:

Aspecto

Cor:

Densidade a 25ºC:

PH:

Propriedades                                         

Modo da Surperfície                                          

Segurança:

IMPORTANTE
O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideias de preparação da superfície/ substrato onde 
será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da PRODESIVO, como uniformidade da superfície, umidade 
relativa do ar e ou da superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos 
do aplicador, usuário e outros. Em função destes fatores o rendimento e a performance podem apresentar variações. As 
informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. 

RHODOPÁS CHAPISCO PLUS é um 
ades i vo  p l as t i fi can te ,a  base  de 
copolímeros compatíveis com cimento 
Portland, sendo apropriado para uso com 
cimento, cal ou gesso. 

CONSULTAR FISPQ24 MESES, a partir da 
data de fabricação desde 
que armazenado corre-
tamente

Balde 18Kg
Tambor 200Kg

Validade:

Campos de Aplicação

 
Proporciona elevada aderência de chapiscos e argamassas e inibe o fissuramento;
Aumenta a resistência das argamassas ao desgaste e impacto;
É compatível com o cimento Portland;
Reduz a permeabilidade.

Chapiscos; 
Consertos de concreto aparente e de alvenaria;
Pisos;
Rejuntamento; 

Igualação de pouca espessura; 
Consertos de trincas em concreto;
Alvenaria (não de trincas térmicas); 
Gesso.
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