
 

Página 1 de 3  Revisão Março 2020 

 

 

Argamassa de revestimento para acabamento de áreas submersas 
O sistema do produto é composto por;  
1. Argamassado; Natural ou colorida, a base de cimento, agregados, aditivos especiais e agregados minerais. 

 
Indicado para: 
Acabamento para áreas 
submersas como: 

✓ Piscinas aquecidas até 
40° 

✓ Espelho d’água. 
✓ Hidromassagens 

 

 

1 - Bases para aplicação: 
- Paredes de concreto com mais de 28 dias. 
- Proteção mecânica regularizada livre de patologias, trincas, esfarelamento, etc. curados com mais de 28 dias. 
- Alvenarias de blocos Preenchido de concreto estruturado, regularizado, livre de patologias curados com mais de 28 dias. 
- A superfície das bases não deve apresentar desvios de prumo e de planeza, conforme Norma 
Técnica NBR 13.749, e deve estar firme, seca e sem pó. 
- Emboços ou argamassas de contrapiso sarrafeados ou desempenados, com mais de 14 dias. 

 
2. Antes de aplicar: 
- Toda construção devera obedecer às normas brasileiras ABNT. 
- Proteja as peças ou produtos que o revestimento entrará em contato. 
- A temperatura do ambiente de trabalho pode afetar as condições do produto e chuvas durante o processo poderá acarretar na perda de 
materiais. 
- Verifique suas ferramentas de trabalho e equipamentos de segurança. 
- Use EPIs adequados de acordo com a FISPQ (luvas, respirador, capacete, calçados de segurança, óculos de proteção e protetor auricular). 
- Todas os produtos compostos com cimento estão sujeitos à liberação de cal e sais solúveis. 
Isso ocorre quando a umidade no interior das paredes e pisos aflora à superfície, trazendo sais 
solúveis, de coloração esbranquiçada, marrons ou cinzas. Nos produtos com cores fortes, esse fenômeno poderá ficar mais evidenciados. * Para 
minimizar este fenômeno e remove-lo consultar o manual do proprietário. 

 
3. Preparo da base: 
- A superfície da base não deve apresentar deformações, e precisa estar firme, seca, curada e 
limpa (NBR 13.749). 
- Certifique-se de que retrações do cimento e possíveis fissuras estão estabilizadas. 
- A base tem que estar impermeabilizada no caso de áreas submersas. 
- Não nos responsabilizamos por erros no substrato ou vícios ocultos.  
 

4. Mistura: 
- Misturar sempre com recipientes limpos, livre de sujeiras, óleos ou qualquer outro elemento.  
- Utilizar água limpa e fira para efetuar a mistura dos componentes. 
- As proporções de mistura e tempo estão contidas na embalagem dos materiais. É de extrema importância seguir à risca estas indicações para 
garantir a qualidade dos produtos. 

 

 

  TABELA DE CONSUMO DE MATERIAL: ESPESSURA INDICADA 8mm/m2 

Espessura de aplicação   1mm/m2  6mm/m2 8mm/m2 10mm/m2 

Argamassado em Pó  (kg) 1,562.5  9,375 12,500 15,625 

      
* Valores aproximados com variação na aplicação real 
** De acordo com estes valores, pode se estimar que a cada mm a mais consome 1,590 kg de material, gerando uma perda de 12% por mm2 a 
mais consumido.  
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1.1- Determine o local de trabalho e armazenamento do material, proteja e isole bem o piso e o que mais for necessário para não sujar ou 

danificar nenhum objeto ou produto na obra. 

1.2 - Proteja e isole canos para não cair massa dentro deles provocando entupimento, se informe a respeito dos acabamentos que serão usados 

nas saídas da piscina, corte os canos deixando uma pequena sobra em relação a espessura do revestimento e regularize esta sobra apenas 

depois de concluída a aplicação do revestimento. 

1.3 – É importante manter a superfície a ser aplicada sempre seca, nunca aplique com a mesma úmida, calcule onde iniciar e onde finalizar a 

aplicação, lembre se que se trata de um material monolítico, isto dificulta emendas e reparos em lugares visíveis, dê sempre preferência em 

parar nos cantos internos. 

 

2.1 - A mistura do material deve ser feita com misturador tipo helicoidal em um recipiente plástico que comporte o volume da mistura e 

permita uma perfeita homogeneização do material. 

É preciso apenas a adição de água limpa e fresca na proporção encontrada na embalagem, (evite água quente para não acelerar a secagem do 

material, ex. agua quente de mangueira estacionada ao sol), 

adicione 80% do volume sugerido no recipiente da mistura antes de despejar o pó, e durante a mistura vá complementando o restante, a 

mistura final deve estar homogenia sem grumos e com a consistência de uma argamassa cremosa, evite trabalhar com a massa muito firme isto 

dificulta a aplicação e espalhamento da massa. Evite adicionar excesso de água no material pois podem causar fissuras. Após 40 minutos da 

mistura inicial do produto descartar o material. 

2.2 - Nas paredes aplica se em duas camadas, sempre úmida sobre úmida, tempo máximo de aplicação entre as camadas de 10 minutos, este 

tempo que pode variar de acordo com o clima e horário. A primeira camada deve ter entre 3 e 6mm e a segunda também para atingir a 

espessura média de 8mm. 

2.3 - Após aplicada a segunda camada inicia o processo de “queima”, que consiste em pressionar o material moderadamente para eliminar 

marcas das desempenadeiras, melhorar o nivelamento e iniciar a eliminação das bolhas, isto pode se repetir por várias etapas até que se 

chegue no resultado esperado, evite passar a desempenadeira no mesmo local para não enfraquecer o revestimento, evite o uso de água 

durante este procedimento e mantenha as ferramentas sempre limpa pra não grudar material e permitir o acabamento, caso haja necessidade 

de usar água, opte por um borrifador, evite os excessos principalmente em cores escuras que podem gerar manchas igual ao cimento queimado 

de marcas de água respingada ou escorrida. 

Para arredondar os cantos de escadas e praias pode usar uma cantoneira feita em inox com o ângulo desejado, este acabamento utiliza o 

borrifador de água para deixar permitir a cantoneira correr no material. 

2.4 – No piso; é importante limpar o piso antes de aplica ló, assim removera os resido que caíram na aplicação das paredes. 
O piso é aplicado em uma única espessura de 8mm, com o piso levemente umedecido, despeje a massa e espalhe com um rastelo com dentes de 
aproximadamente 10mm de altura, lembre se que a espessura fica entre 8mm, na mesma hora que espalhar a quantidade despejada comece a 
alisar com a desempenadeira fechando as marcas do rastelo, após aproximadamente 10 minutos inicie a primeira queima voltando por cima do 
material com uma sapatilha de prego alisando da mesma forma das paredes, tudo isto de forma continua pra evitar emendas. 
Verifique o andamento da secagem e repita a segunda queima ainda com a sapatilha antes do material ficar muito firme pra evitar dificuldade 
de fechar os buracos gerados pela sapatilha, a persistência em passar a ferramenta em um único local pode manchar o material por causa do 
aço carbono das desempenadeiras, e por fim se já for possível andar com a espuma nos pés mas ainda antes de endurecer por completo inicie a 
última queima e repita a mesma se for preciso pra eliminar as bolhas.(Não pressione diversas vezes sobre a mesma bolha, pois só diminuirão 
conforme a água da massa vai evaporando). 
 

 

3.1 - No dia seguinte após a conclusão SE NECESSÁRIO, efetuar uma limpeza com uma solução de ácido para remover a capa de cimento gerada 

na queima do acabamento. Molhar todo o revestimento antes de iniciar e inicie pelo piso e aplique com um pulverizador de preferência de 

bomba costal uma solução de ácido para remoção de cimento, diluindo o ácido nas seguintes proporções,  1 litro de ácido muriático (clorídrico) 

pra 3 a 4 de litros de água dependendo da necessidade e a concentração do ácido e 10ml de detergente neutro. 

Aplique o ácido sempre das partes mais baixas para as mais altas, isto serve para pisos e paredes, desta forma diminui o risco de formar 

manchas de escorrido deixadas pelo ácido, espalhe o ácido de forma uniforme e assim que tiver uma determinada área com o ácido espalhado 

inicie o enxágue com uma Wap (hidro lavadora) e continue o processo em toda piscina, caso seja preciso repita a operação em toda área até 

chegar ao resultado desejado. 

Lembre se sempre que ácido é corrosivo e tóxico então tome o cuidado de usar os EPIs de acordo com o fabricante do produto, não deixe cair 

em pisos, mármores, granitos e outras partes que não pode ter contato com o produto, proteja e limpe rapidamente caso isto ocorra nestes 

locais. 

3.2 - Lixe as paredes manualmente se já estiverem com um bom acabamento, 
bancos, praias e locais que as pessoas irão se sentar devemos fazer um polimento leve com uma politriz e lixa diamantada grana 100 a seco.  
3.3 – Para finalizar, certifique se que está tudo concluído, limpo, seco, com o material de cor uniforme, caso perceba alguma área do piso que 

ainda não clareou por estar úmido e não igualou a cor, aguarde para lavar com ácido, esta marca chamamos de mancha d’água, ela pode 

continuar se não secar por igual. 
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4.1 - Imediatamente após a finalização do acabamento abastecer a piscina de maneira CONTINUA (para evitar marcas d’água) com água limpa e 

tratada, deve se finalizar as instalações de acabamentos, dispositivos, ralos e iluminação dentro da piscina, enquanto a piscina é abastecida. 

Caso a piscina não for abastecida com água logo após a sua aplicação, fissuras podem começar a aparecer gradativamente no revestimento.  

Assim que abastecida, consultar o MANUAL DO PROPRIETARIO para as instruções do tratamento químico. Falha em seguir estes 

procedimentos, acarretará na possibilidade de gerar patologias no revestimento que não são cobertos pela garantia. 

Assim que abastecido por completo de água limpa e tratada e estabilizado estará liberado para uso.  

Cura inicial do revestimento 7 dias. 

Cura do revestimento 28 dias. 

Em sua fase de cura o material está sujeito a calcificações pontuais ou generalizados, manchas, e alterações no PH da água da piscina, portanto 

seguir o Manual do proprietário para evitar qualquer patologia que pode vir a surgir no revestimento. Caso não recebeu sua cópia, requisitar a 

sac@cristalpool.com.br 

 

 

 
Argamassa de Revestimento Cristal Color é fornecido em sacos de papel de 25 kg. Armazene em local seco e arejado, sobre estrado elevado 
do solo, em pilhas com no máximo 1,5 m de altura, em sua embalagem original fechada. Sua validade é de 6 meses a contar da data de 
fabricação impressa na embalagem. 
 

 
As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as 
indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ dos produtos. 
 
IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação 
da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Cristal Pool, como uniformidade da superfície, umidade 
relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e 
de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações. 
Documento revisado em março 2020. 
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