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1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do produto:

Macx/Cola Cimentinho

Nome da empresa:

Telefone para contato:

Rebofort Indústria de Argamassas Ltda.
R. Dr. Adalberto F. de Paula S/N – Lt. 6A/6B/7A
Rancho Alegre, CIA Sul.
Simões Filho/BA - MATRIZ
CEP: 43700-000
CNPJ: 08.693.093/0001-99
(71) 3394-1368 / (71) 3082-4359

Fax:

(71) 3394-1168

Endereço:

2 – DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Cimento Portland - Não Estrutural indicado para pequenos reparos em áreas internas e externas.
Composição: Sulfato de Cálcio, Silicato de Cálcio, Aluminato de Cálcio e Filler Carbonático.
Cores: Cinza e Branco.
3 – INDICAÇÕES DE USO
- Pequenos reparos em áreas internas e externas.
4 – LIMITAÇÕES DE USO
- Não deve ser utilizado em concretos.
5 – CLASSIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
- Atende as especificações da Norma Técnica Brasileira – NBR 11.578 e NBR 12.989
Cura Final: 28 dias.
6 – MODO DE PREPARAR O PRODUTO
- Utilize um recipiente limpo e estanque, protegido do sol, da chuva e do vento.
- Introduza todo conteúdo de uma embalagem de Macx/Cola Cimentinho em forma de círculo deixando o centro
vazio.
- Em seguida adicione água limpa no centro do círculo e misture até obter uma Consistência pastosa e
homogênea.
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- Relação massa produto/volume de água potável: Para 01 saco de 1 kg de Macx/Cola Cimentinho misture 350 ml
de água potável.

7 – MODO DE APLICAÇÃO
- Utilizar equipamentos como colher de pedreiro, desempenadeira e espuma para acabamento em áreas internas e
externas.
8 – CURA
- Cura Final: 28 dias.
9 – ARMAZENAMENTO
- Os sacos devem ser armazenados em local seco e protegido, sobre estrados com empilhamento máximo, 15
fardos de altura, com distância mínima de 30 cm da parede.
- Devem ser mantidos em sua embalagem original fechada.
10 – VALIDADE/EMBALAGEM
- Até 24 meses após data de fabricação, em local seco sem umidade.
- Sacos plásticos de 1 kg.
11 – RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
- Manter a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem do produto;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
- Lavar bem as mãos após o uso do produto. Se houver contato com os olhos, lavar com água limpa em
abundância.
- Faça uso dos itens básicos de segurança (EPI’s), capacete de proteção, luvas de borracha, máscara para evitar
inalação de poeira e óculos de proteção durante a aplicação.
Para maiores informações consulte a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ.

