MANUAL SIMPLIFICADO DE APLICAÇÃO DE CIMENTO QUEIMADO
POLIMÉRICO
1. Construção de contra piso nivelado com menos 4 mm de espessura do nível
acabado para receber o Cimento Queimado Polimérico, desempenado com
desempenadeira de madeira para garantir aspereza e aderência.
2. Avaliação do contra piso acabado quanto:
· Prazo mínimo de 15 dias de cura para evitar trincas.
· Existência de resíduo de obra aderido assim como partículas soltas. Passar
escova de aço para garantir aspereza, remoção de partículas e sujeiras.

3. Limpar o contra piso com vassoura.
4. Fazer vala no contra piso com talhadeira fina para marcar a paginação das
juntas de separação. Aproximadamente 1mm de profundidade para garantir
alinhamento e fixação das juntas.
5. Limpar novamente o contra piso com vassoura.
6. Fixar as juntas com a massa de Cimento Queimado Polimérico misturada
com o ADITIVO PURO na forma pastosa, nas valas.
7. Molhar o contra piso com a brocha onde será aplicado o Cimento Queimado
Polimérico.
8. Aplicar com brocha ou pincel a mistura do pó de Cimento Queimado
Polimérico com ADITIVO PURO, na forma de tinta.
9. Aplicar a massa de Cimento Queimado Polimérico misturada com AGUA, na
forma pastosa, muito bem batida, (Igual massa de bolo e argamassa de
assentamento, para garantir homogeneidade da mistura, da cor, superfície e
aderência), com desempenadeira de aço nova.
10. Fazer acabamento liso com a desempenadeira de aço nova durante o
processo
de
endurecimento
do
Cimento
Queimado
Polimérico.
Aproximadamente 20 minutos após misturado com água.
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11. Após aproximadamente 8 horas, remover pequenas imperfeições com scoth
brite do kit ou lixa,( 240 ) e água.
12. Limpar com pano úmido e limpo o piso.
13. Após seco, aplicar resina meio a meio com solvente do kit, em mãos
sucessivas até cobertura total.
14. Após secagem lavar com sabão, scoth brite do kit ou lixa,( 240 ) e água,
para remover insetos, sujeiras e partículas aderidas ao longo da aplicação.
15. Aplicar no mínimo 2 camadas de cera multiuso do kit, diluída em 10 partes
de água para liberação para uso.
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