
RESINAS E ADITIVOS

BIANCOLA®

É um adesivo especial à base de resina de PVA que, adicionado à massa de cimento, promove 
sua melhor fi xação em diversas superfícies, como concreto, alvenaria, EPS e drywall, deixando-a 
mais durável e fácil de trabalhar. Pode ser utilizado também em chapisco, onde evita respingos 
na aplicação. Ideal para áreas internas.

18
18 meses a partir da 
data de fabricação

Sachê 1kg
Bombona 3,6kg
Balde 18kg

40 caixas com 12 sachês (480 sachês)
36 bandejas com 4 bombonas (144 bombonas)
36 baldes

VANTAGENS

Melhora a aderência da argamassa em superfície de concreto e alvenaria;
Facilita a aplicação e melhora a plasticidade da argamassa;
Aumenta a resistência das argamassas ao desgaste e ao impacto;
Diminui a retração e a permeabilidade da argamassa.

ONDE APLICAR

Pode ser aplicado em: piso cimentado, azulejo, caiação, conserto de trincas em concreto e alvenaria, 
chapisco e argamassa em teto e parede (principalmente quando feito em EPS), reboco, ponte de 
aderência. Indicado para áreas internas.

CARACTERÍSTICAS

Função Adesivo para argamassa
Composição e Aspecto Resina de PVA e aditivos
Coloração Branca
Massa Específica  0,980 - 1,040g/cm³
Dosagem 1 parte de BIANCOLA® para 2 partes de água
Consumo Estimado 0,1Kg a 0,5Kg/m² podendo variar conforme a espessura da argamassa ou 
 chapisco e o volume de água utilizado.
Normas que atende ABNT - NBR 13749

Não altera a potabilidade da água
ATENÇÃO: Não utilize BIANCOLA® com outros aditivos ou em forma de pintura



RESINAS E ADITIVOS

MODO DE PREPARO DA SUPERFÍCIE

Limpe bem a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, desmoldantes e sem partes soltas;
Deixe a área da aplicação levemente áspera, lixando-a ou fazendo hidrojateamento, por exemplo;
O resultado será melhor se a superfície porosa for ligeiramente umedecida antes da aplicação da massa.

INSTRUÇÕES DE USO

BIANCOLA® vem pronto para usar.

Depois de misturada a argamassa pode ser utilizada em:

ÁGUA

ÁGUA

Agite ou misture antes de usar 
para homogeneizar o produto.

Coloque BIANCOLA® na água de 
amassamento na proporção de 1 
parte de BIANCOLA® para 2 partes 
de água.

Cimentado Chapisco Reboco CaiaçãoAssentamento 
de cerâmica

Teto

RESTRIÇÕES
Não utilize o produto com outros aditivos;
Não utilize o produto na forma de pintura;
Guarde o produto em local coberto, seco, arejado e 
longe de fontes de calor;
Mantenha sempre fechada a embalagem e respeite às 
indicações de empilhamento da mesma;
Não reutilize a embalagem vazia.

SEGURANÇA
O produto é atóxico durante a aplicação e após a cura;
Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção semifacial 
tipo PFF1 (NR 6 item D) para a aplicação do produto;
Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais e 
longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo;
Em contato com a pele ou os olhos, lave-os com água 
em abundância, se ingerido não provoque vômito e 
procure auxílio médico levando a embalagem;
Emergências ligue PROQUÍMICA: 0800 118270 

A fi cha de informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC 0800 727 4343 
ou no nosso site na internet: ciplak.com.br


