___________FICHA TÉCNICA__________

BIOFIX CHAPISCO
Biofix Chapisco é um aditivo líquido de alto desempenho que adicionado as argamassas de Cimento
Portland promove aderência, resistência a abrasão, trabalhabilidade, elasticidade e impermeabilidade. Por
ser um produto à base de água, Biofix Chapisco não faz mal a saúde e não agride o meio ambiente.

Características Técnicas

Aspecto físico:
Cor:
pH:
Densidade:
Composição básica:
Solubilidade

Líquido
Branco leitoso
7,0 a 9,0
1,00 a 1,05 g/m³
Emulsões acrílicas, aditivos, fungicida,
antiespumante e água.
Totalmente solúvel em água

Propriedades

ALTA ADERÊNCIA EM:






Chapiscos diversos: Isopor (EPS), projetado, rolado e convencional;
Argamassas de contrapiso;
Reparos em concretos e alvenarias;
Assentamento de azulejo, cerâmica, pedra e rejuntamentos;
Caiações e gesso.
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Campo de Aplicação








Chapisco em diversos substratos, inclusive isopor (EPS);
Chapisco convencional e rolado;
Argamassas de contrapiso;
Ponte de aderência para argamassas;
Rejuntamentos;
Fixador de caiação;
Plastificante e promotor de aderência para gesso, etc.

Instruções de Uso
A superfície deverá estar limpa, resistente, isenta de pó, óleos, graxas e desmoldantes. Umedecer o
substrato antes da aplicação, porém não saturar.

Modo de Preparo



Homogeneizar ante do uso.
Colocar Biofix Chapisco na proporção de 1:2 (Biofix : Água)

Aplicação
Executar a argamassa com o traço específico da obra e amolentar com Biofix Chapisco já diluído na
proporção 1:2 (Biofix : Água)
Consumo
O consumo do Biofix Chapisco é estimado e depende dos tipos de agregados e traços utilizados.
 Chapisco convencional: 300 g/m²
 Chapisco rolado: 200 g/m²
 Argamassas de pisos e revestimentos: 400 g/m²
Recomendações
Em superfícies muito lisas e com excesso de desmoldantes, a mesma deverá ser lavada, escovada e
apicoada, para assim obter a aderência perfeita. Não utilizar cimento de pega lenta para argamassa de
chapisco. Adotar os procedimentos de cura úmida conforme as normas dos produtos cimentícios.
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Embalagens


Embalagens de 1, 3,6 e 18 Kg.

Armazenamento



Transportar o produto adequadamente na posição vertical e preso, para não tombar.
Estocar em local protegido de intempéries e temperatura ambiente.

Validade


18 meses a partir da data de fabricação.

Segurança





Em caso de contato com a pele, lavar com água corrente e sabão.
Em caso de contato com os olhos lavar imediata e abundantemente com água e consultar um
médico.
Em caso de ingestão, não provocar vômito, consultar um médico imediatamente levando consigo a
embalagem.
Manter longe do alcance de crianças e animais domésticos.

EPIs (Equipamentos de proteção individual)




Avental de PVC;
Luvas de borracha
Óculos de segurança.

Produto habilitado como





Não perigoso;
Não tóxico;
Não inflamável;
Não explosivo.

Em condições normais de utilização, Biofix Chapisco não é prejudicial a saúde e não agride o meio
ambiente.
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Desempenho do Produto:
A fabricante NATURE QUÍMICA garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não
assume a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as
condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estão limitados ao valor do produto.
A fabricante NATURE QUÍMICA informa que poderá promover alterações no produto sempre que
necessário, sem aviso prévio.
Os produtos NATURE QUÍMICA devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidades com
as instruções constantes no manuais de aplicação, embalagens e Fichas Técnicas disponibilizados pela
empresa.

Observação
Este produto passou por rigorosos testes de controle qualidade, e terá as suas propriedades garantidas
desde que siga corretamente as instruções de uso. O desempenho do produto depende das condições de
preparação da superfície e da argamassa, faça-o corretamente e terá a qualidade do produto assegurada.
Para maiores informações consulte o departamento técnico.
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