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CL000030 Chapisco Rolado Mont 
 

     
 

Características  Argamassa adesiva utilizada em 
áreas internas e externas como 
ponto de aderência argamassas e 

superfícies de concreto, blocos de 
concreto, cerâmico, celular, sílico-
calcário, lajes pré-moldadas e 

gesso. Produto desenvolvido à 
base de cimento estrutural, resina 
polimérica, quartzo classificadas e 

aditivos especiais. 

 
 
 
 
Rendimento: 
Concreto liso: de 1,0 a 1,2 kg/m² 
Alvenaria: de 1,2 a 1,5 kg/m². 
 
 
Embalagem: 
Saco valvulado com 30 kg. 
 
 

Validade: 
Produto válido por 180 dias a partir 
da data de fabricação desde que 
mantido em local seco e arejado. 

 
 

Armazenamento: 
Empilhamento máximo de 15 

sacos. 
Mantenha fora do calor extremo 
(32ºC), congelamento e luz solar 

direta. Empilhamento máximo de 
15 sacos. 

Elevado índice de aderência 
Melhores vantagens técnicas e econômicas que o 
chapisco tradicional. 

Evita desperdícios 
Devido seu alto índice de aderência, evita 

desperdícios durante a aplicação. 

Cor: Cerâmico Claro 

Sua coloração, diferente do concreto, permite o 

fácil controle de aplicação em toda a superfície 
indicada. 

  

Dados Técnicos 

Peso específico 1,8 g/cm³ 

Temperatura ambiente para aplicação Entre 15 ºC e 35 ºC 

Tempo de uso da mistura 120 minutos 

Resistência de aderência em concreto ≥ 0,5 MPa 

Cura inicial 24 horas 

Cura final 28 dias 

  

  

Preparo da Superfície 
As superfícies devem estar limpas, secas, sem 
danos de congelamento, livres de agentes que 

inibam a aderência, incluindo sujeira, eflorescência, 
óleos ou outros materiais. Proteger peças de 
alumínio e madeira para evitar manchas do produto 

durante a aplicação. 

É necessário remover o material solto ou danificado 
por meio de jateamento abrasivo metálico, não 

metálico ou úmido e reparar a superfície. Evite a 
aplicação do produto em superfícies irregulares. 

Mistura 

Para cada saco com 30 kg, adicione 8,1 litros de 
água limpa. Ajuste a consistência variando em até 
5% a proporção de água. Não utilize excesso de 

água de amassamento para não comprometer o 
produto final. Misture manualmente ou com agitador 
mecânico de baixa rotação e deixe descansar por um 

período de 3 minutos, após este período, misture 
novamente e inicie a aplicação. 
 

Prepare quantidades para utilização em até 120 
minutos de trabalho em local limpo e protegido do 
sol, vento e chuva. A mistura deve estar totalmente 

homogeneizada, sem grumos e consistente. 
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Aplicação  Saúde e Segurança 
Aplicar o material utilizando rolo para chapisco 
rolado de espuma de poliéster previamente 
umedecido, mergulhando o rolo no recipiente 

contendo o material previamente preparado. 
Estender a argamassa na superfície de baixo para 
cima repetidamente até obter uniformidade e 

cobertura total da base. 
O resultado da aplicação será uma superfície 
rugosa com espessura aproximada de 2 mm em 

áreas internas e 3 mm para áreas externas. 
 

Molhar com brocha 2 horas após sua aplicação em 
dias de muito calor, ventos fortes e em regiões com 
baixa umidade relativa do ar, de maneira a garantir 

a completa cura hidráulica do cimento. 
Após 24 horas e no máximo 28 dias, a superfície 
estará apta para receber revestimentos como 

argamassa de gesso, argamassas à base de 
cimento e cal, revestimento monocamada Top 
Revest H e Primer Revest. 

 Advertência à saúde: 
Neste produto contém cimento 
Portland, evite a inalação do pó. 

Avisos de segurança: 
É recomendado o uso de um 
respirador contra pó, óculos de 

segurança e luvas protetoras. 
Descarte a roupa contaminada 
imediatamente. 

Primeiros socorros: 
CONTATO COM A PELE: 
Lave com água a área afetada com 

cuidado. 
CONTATO COM OS OLHOS: 
Lave imediatamente com água 

corrente durante 10-15 minutos e 
entre em contato com um médico. 
PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS: 

Leve a pessoa infectada ao ar livre 
e entre em contato com um médico. 
HIGIENE: Lave as mãos 

imediatamente após o uso. Lave a 
roupa antes de usá-la novamente. 
Derramamento: 

Limpe com um material absorvente 
adequado, como por exemplo, um 
pano de algodão. 

Eliminação do produto:  
A eliminação do produto deve ser 
feita de acordo com as leis locais, 

estaduais e federais. 
Advertência: 
MANTENHA O RECIPIENTE 

FECHADO QUANDO NÃO 
ESTIVER EM USO.  
MANTENHA FORA DO ALCANCE 

DE CRINÇAS. 
Consulte folha de segurança. 
 

Importante  
Evitar aplicar em superfícies expostas ao sol forte 

ou chuva. Em condições climáticas desfavoráveis, 
ou seja, alta temperatura e baixa umidade relativa 
do ar recomendam-se umedecer a base com 

auxilio de broxa para evitar que o Chapisco Rolado 
Mont seque rapidamente prejudicando a cura do 
produto. Superfícies com elevado grau de absorção 

de água a exemplo de blocos cerâmicos entre 
outros, necessário umedecer o material após 1 
hora de sua aplicação, garantindo assim a 

performance especificada para o sistema. 
Em se tratando de superfícies de concreto, após a 
desforma, recomenda-se remover com escova de 

aço, a poeira, películas e resíduos existentes na 
superfície. Lavar abundantemente com jato d'água 
após escovação, permitindo desta forma uma 

perfeita aderência do material. 
 

Para aplicação do Chapisco Rolado Mont as bases 

de concreto deverão estar curadas com mais de 28 
dias, e se tratando de alvenaria as mesmas 
deverão ter pelo menos 14 dias de execução. 

Em alvenaria, preencher as falhas entre as juntas 
de assentamento. 
Em condições de extrema severidade utilizar Adicril 

- aditivo acrílico de alto desempenho em 
substituição à água de amassamento para 
aumentar aderência e flexibilidade da argamassa. 

 

 

 
 
Sto Brasil 

Rua Flor de Noiva, 886 
Quinta da Boa Vista 

Itaquaquecetuba/SP 
Tel: +55 11 2145-0011 
Fax: +55 11 2145-2541 
 
www.argamont.com.br 
www.stobrasil.com.br 

 
 
Número da revisão: 06 
Data: 16/12/2016 

ATENÇÃO 
Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de 
um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser 
instalado de acordo com as especificações e instruções da Sto Brasil. Sto Brasil dispensa toda, e não assume, 
responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus 
produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente 
ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos 
decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de produtos não 
fornecidos pela Sto Brasil. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal 
concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO BRASIL 
RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS , EXPRESSAS E IMPLÍCITAS , EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR 
ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM SEU TERMO DE GARANTIA, QUE ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES DE 
TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações 
e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site www.argamont.com.br. 

 

 


