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BOLETIM TÉCNICO 
 

 

POLY MASSAPLIC | Cola Azulejo e Pastilha 
 

POLY MASSAPLIC é um adesivo à base de resinas homopolimeras de PVA, incorporada com plastificantes 

e aditivos especiais. O produto foi desenvolvido para assentamento e sobreposição de azulejos, 

cerâmicas, ladrilhos, pastilhas e pedras. Já vem pronta para uso, proporciona alta resistência, economia e 

rapidez. Pode ser aplicada sobre azulejos, cerâmicas, drywall, ladrilhos, madeira sem verniz (porosa), 

pastilhas e pedras. POLY MASSAPLIC dispensa o uso de argamassa e não altera a aparência das peças, 

inclusive pastilhas com acabamentos especiais e espelhadas. 
 

 

Instruções de Uso: 
Preparo das superfícies 

O verso das peças a serem assentadas deve estar seco e limpo. A superfície onde será feita a aplicação 

deve estar plana, rígida, seca, limpa e livre de qualquer resíduo ou acabamento que possa interferir no 

processo de colagem da MASSAPLIC. Antes de efetuar uma sobreposição, certifique-se que não existam 

peças soltas. Em caso de peças soltas, cole-as com MASSAPLIC e espere o tempo normal de secagem para 

seguir com a sobreposição. 
 

Modo de usar 

Utilize uma espátula plástica dentada para aplicar o produto sobre a superfície que receberá o 

revestimento. Espalhe até 2m² por vez, com o auxílio da espátula. Inicie o assentamento das peças de 

baixo para cima. Respeite os espaços entre as peças (juntas), prevendo sua dilatação ou retração. Limpe, 

com um pano úmido, qualquer excesso de MASSAPLIC que fique sobre a peça. 
 

Para Assentar Pastilhas 

Não usar cimento, o produto está pronto para uso. 

Para Assentar Pisos Cerâmicos 

É necessária a colocação entre 10 e 15% de cimento à quantidade do produto a ser usado. Misturar o 

cimento com um pouco de água e em seguida adicionar ao COLA AZULEJO MASSAPLIC. 
 

IMPORTANTE: O PRODUTO DEVE SER APLICADO NA PAREDE, NÃO NO VERSO DO REVESTIMENTO. Ao 

realizar sobreposições de pastilhas em revestimentos lisos, inicie o trabalho de baixo para cima, 

assentando uma fileira por vez até a secagem para que as peças não escorram. Outra alternativa para 

evitar que as peças deslizem durante a aplicação é a utilização de calço ou fita crepe. Este procedimento 

não é necessário em caso de instalação de revestimentos cerâmicos ou porcelanatos, por se tratarem de 

peças maiores. 
 

 

 

http://www.pulvitec.com.br/
http://www.pidilite.com.br/
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Causas Prováveis de Problemas  

 Paredes e/ou azulejos úmidos; 

 Paredes não desempenadas; 

 Azulejos empenados; 

 Demora excessiva na colocação dos azulejos após aplicação do produto; 

 Excesso ou falta de produto; 

 Azulejos assentados sem a devida folga para dilatação ou contração; 

 

Propriedades:  
 Tempo de pega: 15 minutos 

Se houver, portanto, necessidade de algum ajuste nas peças já colocadas, o azulejo poderá ser 

retirado até este tempo de 15 minutos sem sofrer alteração na linha de colagem. 

 Tempo de secagem total: 24 horas 

Os tempos de pega e de secagem total podem sofrer alterações dependendo da exposição maior ou 

menor aos raios solares e também no caso de a temperatura ambiente estar maior ou menor do que 

25°C.  

 Rendimento: de 1 a 1,5 kg/m², desde que se utilize uma desempenadeira dentada com altura nos 

dentes de 3 a 4 mm. 

 

Dados Técnicos: 
Especificações 

Aspecto Pasta  

Cor Branca 

pH 6,5 – 8,5 

Viscosidade (cP) – 

s6/20rpm a 25°C 
40000 – 65000  

Sólidos (%) 69,00 – 74,00 

Densidade (g/mL) 1,55 – 1,70 

Validade 24 meses 

 

Embalagens:  
 Caixa com 12 frascos de 700g 

 Caixa com 12 frascos de 1,5 kg 

 Baldes de 5 kg. 

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens. 

 
Estocagem:  
Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 30°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto 

em sua embalagem original e lacrada tem garantia de durabilidade pelo tempo de validade indicado. 

 

http://www.pulvitec.com.br/
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Segurança:  
Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as 

informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça 

atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, 

considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem. 

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.  
 

Em caso de derramamento, remova o produto, destinando-o a um depósito de lixo não necessariamente 

industrial. O excedente poderá ser lavado sem maiores problemas. O solvente natural deste produto é a 

água e, portanto, no caso de contato com roupas, elas devem ser lavadas imediatamente com água e 

sabão antes do produto secar. As ferramentas utilizadas na aplicação do produto devem ser lavadas em 

água corrente. Não use recipientes metálicos para transferir ou guardar o produto. 

 

Em caso de emergência, entre em contato com: 
CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA  

INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

(011) 3069-8571 – 08000.148.110. 

 

Suporte Técnico: 
O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e 

processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000. 
 
A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver 
confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer 
propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação 
geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade 
de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco 
envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de 
todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras. 
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