
Divisão argamassas

MSET ENCUNHAMENTO
MSET ENCUNHAMENTO  é uma argamassa expansiva com retração compensada, a base de 
cimento portland, agregados selecionados e aditivos especiais de fácil aplicação. Utilizada para 
encunhamento no encontro da alvenaria com as vigas estruturais evitando as trincas localizada 
nesta região.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

o Fácil aplicação basta misturar e aplicar ;

o Argamassa isenta de retração devido a utilização de aditivo expansor;

CAMPOS DE APLICAÇÃO

o Argamassa tixotrópica utilizado nos espaços entre as alvenarias e as vigas de concreto com a 
finalidade de preenchimento;

o Encunhamento em geral.

PROPRIEDADES MSET ENCUNHAMENTO

Densidade aparente 1700 a 2000 kg/m³

Aparência Pó cinza

Tempo de trabalhabilidade 90 min

Idades 3 dias 7 dias 14 dias 28 dias

Resistência a compressão (MPa) 5 8,5 10 13

Embalagens  25 kg

LIMITAÇÕES

o Argamassa pronta, não pode adicionar cimento ou agregado; 

o Respeitar sempre o fator a/c .

PREPARO DO SUBSTRATO

o A superfície a ser aplicada não deve conter óleo ou outra substância a base solvente;

PREPARO DO MSET ENCUNHAMENTO
o Para o preparo do MSET ENCUNHAMENTO, acrescentar 2,375 litros de água para cada 

saco de 25 kg e misturar em betoneira por um tempo mínimo de 5 min, ou em 
argamassadeira, ou ainda manualmente até a perfeita homogeneização. 
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APLICAÇÃO DO MSET ENCUNHAMENTO

• Preencher a folga do encunhamento por um lado da parede, aplicando argamassa com 

colher  de  pedreiro  e  compactando-a  com  um  soquete  de  madeira.  Complementar  o 

encunhamento pelo outro lado da parede após 12 horas. 

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI’s pertinentes ao trabalho com argamassas cimentícias;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico;

Conheça os demais produtos da linha MSET e Bautech.

GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso 
conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente.  A MSET 
garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao 
preço de compra de seu produto,  somente se provado ser defeituoso e quando usado como 
recomendado.  Não há outras garantias expressas ou implícitas,  e  nenhum vendedor,  agente, 
distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da MSET.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a uma 
temperatura de 15° a 30°C. 
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