
                                                                                                                                                

 
COMPOSIÇÃO:                              

 
Copolímeros e aditivos especiais. 

 

PROPRIEDADES:                              
 
Fixador de chapisco e argamassas. 
 

MOGICHAPISCO proporciona maior trabalhabilidade, fixação e impermeabilidade quando aplicado 

em diversos serviços, inclusive em processos de pintura a cal, cimento, látex e gesso.  
 

MOGICHAPISCO é indicado para aplicação em pisos cimentícios, contrapisos, chapisco comum 

e rolado, arremates e reparos. 

 

Fixador em tintas cimentícias, caiações, látex e gesso.  

 

APLICAÇÃO:                              
  

A aplicação com MOGICHAPISCO deve ser feita em superfície limpa, sem trincas e fissuras, 

isenta de partículas soltas ou produtos que prejudiquem a fixação (óleos, graxas, 

desmoldantes, tintas e etc...).  

 

Recomenda-se umedecer um pouco a superfície antes da aplicação, evitando excesso de água.  

 

MOGICHAPISCO deve ser aplicado com vassoura de pêlo, rolo comum ou de textura (pintura 

e chapisco rolado), broxa, desempenadeira de feltro ou colher de pedreiro. 

 

Adicionar MOGICHAPISCO à água de amassamento conforme indicação da tabela, e misturar aos 

poucos conforme a utilização,  até obter a consistência adequada. 

 

Lembre-se que o êxito não depende somente dos produtos, mas também dos 
procedimentos seguidos. 
 
 
 
 

MOGICHAPISCO 
FIXADOR DE CHAPISCO E ARGAMASSAS 



                                                                                                                                                

Utilização Traço MOGICHAPISCO/Água 

Pisos cimentícios e 

contrapisos 

Cimento portland : areia : 

pedrisco 

1 : 1 : 3 

1L MOGICHAPISCO / 3Ll de água 

Chapisco comum e rolado Cimento portland : areia 

1 : 3 

1L MOGICHAPISCO / 2L de água 

 

Arremates, reparos e 

igualações 

Cimento portland : cal : areia 

1 : 2 : 8 

1L MOGICHAPISCO / 3L de água 

 

 

Pintura com cal ou 

cimento 

 

---- 

1L MOGICHAPISCO / 4L de água 

 

Pintura látex ---- 

 

1L MOGICHAPISCO / 18L de tinta 

 

Gesso ---- 1L MOGICHAPISCO / 3L de água 

 

CONSUMO: 
 

Testes realizados com MOGICHAPISCO indicam que devido as suas características, proporciona 

impermeabilização, excelente aderência, maior elasticidade, aumento da resistência ao desgate e ao 

choque e diminue a retração das argamassas. 

 

• Consumo aproximado para chapisco comum: 300 g/m
2
 

 

• Consumo aproximado para chapisco rolado: 200 g/m
2
 

 

• Consumo aproximado para reparos, revestimento e pisos: 400 g/m
2
 

 

• Consumo aproximado pintura com cal ou cimento: 3 % sobre a massa do cal ou, cimento 

 

 

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
 

Aspecto:    Líquido levemente viscoso de cor branco leitoso. 

 

pH:    3,5 a 5,0 

 

Densidade:   1,00 ± 0,05 

 
 

 



                                                                                                                                                

OBSERVAÇÕES: 
 

Os métodos usados foram elaborados para que o produto esteja de acordo com as recomendações 

das normas ABNT–NBR 11905 e 13245. 

 

Procure seguir os métodos de aplicação sugeridos, e em caso de dúvida ou informações 

complementares contatar nosso departamento técnico. 

 

ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E LIMPEZA DAS FERRAMENTAS: 
 

Armazenagem:  Manter em local arejado e seco 

 

Embalagem: Baldes de 18 kg e 200 kg 

 

Prazo de validade: Válido por 12 meses 
 

Cuidados:   Equipamentos utilizados: Não deixar secar, lavar com bastante água após 

usar.  

Manter as condições usuais de segurança.  Não ingerir. Não inalar 
 

Ecologia: Descartar a embalagem em local adequado, conforme legislação vigente. 

Nunca reutilize a embalagem para estocar água potável ou alimentos.  

Pode contaminar rios, córregos e esgotos. 

Participe ou promova a coleta seletiva de sua cidade não jogando 

embalagens no meio ambiente. 

Ajude a não poluir o solo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
As sugestões, informações e recomendações contidas neste catálogo correspondem ao nosso atual estágio de conhecimento e se baseiam em bons e 

reais resultados de experiências anteriores. Tem a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não garantem 
características específicas do produto ou de suas aptidões para aplicações definitivas. A utilização do produto deverá levar em conta a realidade da 
produção e aos demais materiais empregados, ficando responsável pela observância das disposições legais. Direitos de propriedade industrial ou 

comercial devem ser respeitados. A garantia do produto obedece à legislação em vigor.  

 

 
 

 
 

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS – FILIAL 
CNPJ: 96.396.288/0002-15 – Insc. Est. 377/0006412 
Travessa Picada Verão, 410 Bairro: Rural – Morro Reuter – RS  
CEP 93.990.000 
Fone: (51) 3569 5061 – 3569 5101 
e-mail: vendas@mogiana.com 

 
 

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS - MATRIZ 
CNPJ: 96.396.288/0001-34 – Insc. Est. 575.001.356.114 
Rua Fernando F. Lima, 28 – D.I. – Restinga – SP 
CEP 14.430.000 
Fone: (16) 3143-1210  
e-mail: vendassp@mogiana.com 
 
 
 


