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DEFINIÇÃO  

LIGMASSA é um aditivo concentrado que proporciona liga e plasticidade às argamassas de 
reboco e assentamento.  

APLICAÇÕES 

 Argamassa de assentamento; 

 Argamassa de reboco. 

VANTAGENS 

 Mais liga e plasticidade 

 Massa mais leve e rápida 

 Ótimo acabamento evitando trincas* 

 Não “queima” as mãos 

 Não precisa “curtir” e o sarrafeamento é imediato 

 Aumenta a resistência e a aderência 

* Diminui o fator água/cimento evitando o aparecimento de fissuras 

PREPARO DA SUPERFÍCIE 

1. A superfície deve estar limpa, isenta de pó, óleos, graxas, natas de cimento e resíduos 
de desmoldante. 

2. Umedeça a superfície antes da aplicação da argamassa. 

PREPARO DO PRODUTO 

1. Dilua o LIGMASSA na água de amassamento conforme a dosagem indicada. 

2. Adicione na betoneira o cimento para fazer a massa. 

3. Adicione à areia. 

4. Adicione a água com o LIGMASSA. 

5. Complete com água limpa até o ponto ideal para o uso. Reduza a água em mais ou 
menos pela metade. 
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TRAÇOS RECOMENDADOS 

 

Reboco Interno ou Assentamento Reboco Externo 

Proporção de cimento/areia de até 1:9. Proporção de cimento/areia de até 1:6. 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

 Sempre utilize areia média lavada, nunca areia fina ou grossa; 

 Umedeça a superfície antes da aplicação da argamassa; 

 Recomendamos a realização de ensaios na obra para determinação da dosagem ideal. 

RENDIMENTO 

De 100 a 200 ml/saco de cimento de 50 kg. 

CARACTERÍSTICAS 

COR 

Liquido avermelhado, isento de cloretos. 

DENSIDADE 

1,03 g/cm³. 

COMPOSIÇÃO BÁSICA 

Resinas naturais, aditivo e bactericida. 

ARMAZENAGEM 

Local coberto, seco e arejado fora do alcance de crianças e animais. 

EMBALAGENS 

Sachê de 50 ml (51,5g); 1 kg; 2 kg; 3,6 kg; 18 Kg; 200 kg. 

SEGURANÇA 

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética. 

 

 



 

 
 

 

 
       

  
 

Mactra Indústria e Comércio Ltda 
Estrada Municipal Benedito Antonio Regagnin, 6600. 

Caixa Postal 288 | Cep: 13256-970 | Itatiba –SP | 11.4538.7744 
 

PRIMEIROS SOCORROS 

INGESTÃO 

Não provocar vômito. Procure um médico. 

CONTATO COM A PELE 

Lavar com bastante água e sabão. 

CONTATO COM OS OLHOS 

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e se necessário procure um médico. 

INALAÇÃO 

Remova a vítima para um local arejado e com boa ventilação. 

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de 
saúde mais próximo. 

VALIDADE 

24 meses sem violação da embalagem. 

 

Químico responsável – CRQ 4462935 

 

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da Mactra: (11) 
4538.7744 / suporte@mactra.com.br 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                        


