
ARGAMASSAS DE 
REGULARIZAÇÃO 
ESPATULADA PARA 
PISOS VINÍLICOS E 
CARPETES
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Argamassa cimentícia monocomponente espatu-
lada de secagem rápida (30 a 60 minutos) e alto 
rendimento para preparação da base em espessu-
ras fi nas ou tamponamentos de buracos e/ou ram-
peamentos pontuais em até 25 mm.

Planiprep SC
Argamassas para regularização em camada fi na

 VANTAGENS:

  Monocomponente: mistura somente com água. 

  Seca e endurece rapidamente, permitindo a ins-
talação de revestimentos em apenas 30 a 60 mi-
nutos. 

  Mistura cremosa de consistência lisa e de fácil 
aplicação.

  Adere direto na cerâmica sem necessidade de 
primer, minimizando o número de demãos.

  Alto rendimento - até 20 m²/ saco por demão.

  Aplicável em até 25 mm de espessura para tam-
par buracos e rampeamentos pontuais.

  Excelente resistência ao lixamento, não solta pó 
mesmo com lixadeira.

  Aplicação em pisos e paredes.

Rendimento: 8-12 m²/saco em 2 demãos.
Embalagem: saco de 4 kg.

BASES ABSORVENTES 
E NÃO ABSORVENTES 

SEM O USO DE PRIMER

APLICADO COM  
DESEMPENADEIRA 

LISA

INSTALAÇÃO EM
PISO E PAREDE

+5 °C à  
+30 °C
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Argamassa cimentícia monocomponente para 
regularização espatulada, de secagem normal 
(aproximadamente 24 horas) e alto rendimento, 
para preparação de substratos cimentícios 
absorventes em camadas fi nas, em pisos e paredes, 
inclusive em áreas molhadas. 

Planiprep Contract
Argamassas para regularização em camada fi na

 VANTAGENS:

  Regularização em camadas fi nas de até 3 mm 
sem a necessidade de primer sobre bases absor-
ventes.

  Secagem aproximadamente de 2 a 3 horas entre 
demãos.

  Permite lixar e instalar o revestimento entre apro-
ximadamente  24 horas.

 Excelente resistência ao lixamento, solta 4 vezes 
menos pó que outras argamassas do mercado.

  Pode ser usado em áreas molhadas.

  Excelente acabamento superfi cial.

  Pode ser instalado sobre superfícies não absor-
ventes, com o uso prévio de Eco Prim Grip Plus.

Consumo: 0,5 - 0,75 kg/m² em 2 ou 3 demãos.
Embalagem: saco de 25 kg.

BASES ABSORVENTES. 
PARA BASES NÃO 

ABSORVENTES, 
UTILIZAR PRIMER

APLICADO COM 
DESEMPENADEIRA 

LISA

INSTALAÇÃO EM
PISO E PAREDE

+5 °C à  
+35 °C
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Argamassas espatuladas

Argamassa pronta para uso, utilizada para 
regularizar bases de pedra e cerâmica existentes 
em paredes e pisos de ambientes internos em áreas 
molhadas. 

Planiprep 4 LVT

 VANTAGENS:

   Pronto para uso.

  Forte aderência em cerâmicas, pedras e rejunte 
existente.

   Para regularizar desde 0-2 mm em áreas molha-
das, sem necessidade de primer.

   Secagem em 2 horas.

Consumo: 0,8 a 1  kg/m².
Embalagem: balde de 10 kg.

BASES NÃO 
ABSORVENTES SEM 

USO PRÉVIO DE PRIMER

APLICADO COM 
DESEMPENADEIRA 

LISA

INSTALAÇÃO EM
PISO E PAREDES

+5 °C à  
+35 °C

Argamassas espatuladas

PRODUTOS
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 0-2 mm

 0-3 mm

 0-25 mm

 Área interna

 Piso

 Parede

 Contrapisos Cimentícios

 Pisos adequados
 Concreto
 Cerâmica, granilite, 
 e pedra natural

 Piso de madeira colado,    
 OSB, compensado naval

 Aços e metais

 Reboco cimentício

 Reboco de gesso      1      1

 Após 1 dia ≥ 12 MPa - -
 Após 7 dias ≥ 16 MPa - -
 Após 28 dias ≥ 20 MPa ≥ 25 MPa -

 Indicado
1  Aderência melhorada com a prévia aplicação de Primer G ou Eco Prim T Plus.
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Mapei Brasil

/MapeiBR

@mapeibr

mapeibrasil

Para garantir durabilidade e qualidade na instala-
ção do seu piso, escolha as soluções MAPEI. 
A MAPEI, de qualidade reconhecida mundial-
mente, é responsável em produzir sistemas Eco, 
incluindo argamassas espatuladas específicas e 
certificadas que não são nocivas à saúde e não ofe-
recem riscos de incêndio.
Produtos e soluções que garantem maior durabi-
lidade, respeitam o meio ambiente, a saúde dos 
instaladores e usuários das áreas onde serão apli-
cados.

MAPEI Brasil Materiais de Construção LTDA

WhatsApp +55 11 99581-3530
mapei.com.br

C
.P

. M
K

68
55

26
1 (

B
R

) 0
8/

20
22

  


