
e porcelanatos



Elastômeros
termoplásticos Adesivos

Argamassa
polimérica

Vedantes

Revestimentos

QUEM

p uo

Utilizamos a ciência dos materiais para
aumentar o sucesso dos clientes

Nossos produtos estão presentes em
calçados, móveis, automóveis, construções,

brinquedos, eletrônicos, equipamentos
médicos e produtos de higiene pessoal,

além de utilidades domésticas.



PRONTA PARA USAR
Para fixação de placas cerâmicas

e porcelanatos em ambientes internos

alto rendimentoultra flexibilidade



Resistência de
aderência à tração
após 14 dias

Deslizamento

Flexibilidade

14 081-3

14 081-5

EN 12002

(mm)

(mm)

> 0,5

< 2

> 5

REQUISITOS MÉTODO
DE ENSAIO

UNIDADE

0,9

1,3

> 60

ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS

Aprovado nos ensaios de impacto de corpo duro e impacto 
de corpo mole conforme os requisitos da norma NBR 15.575; 

Resistência de
aderência à tração
após 28 dias

14 081-3 > 0,5 1,8



Quanto tempo esperar para realizar
o assentamento, após a aplicação de
DunDun Cerâmica no verso da placa?

Depois do produto aplicado na peça, é necessário aguardar
4 minutos antes de assentar.

Recomenda-se aplicar o material no verso de seis placas, ao 
final da aplicação no verso da última placa, realiza-se o 
assentamento da primeira placa em que o material foi aplicado 
e as demais placas na sequência, dessa forma o tempo em 
aberto de 4 minutos será respeitado. 

*no caso de revestimento de pisos, não é necessário aguardar o 
tempo mínimo, mas deverá ser respeitado o tempo máximo de 
4 minutos após aplicação na peça.

TEMPO EM ABERTO

ORIENTAÇÕES

A superfície deve estar limpa, livre
de qualquer tipo de resíduo solto.

A superfície deve estar seca,
sem presença de água.

A maneira de aplicar o material é com cordões de 
aproximadamente 1 cm de diâmetro, cobrindo o perímetro do 
verso da placa, a uma distância de 1 cm das bordas. 
Posteriormente, aplicam-se cordões nas diagonais em forma 
de X e 4 círculos volumosos no centro dos quadrante.

O tamanho do traço da aplicação, depende da regularidade da 
superfície onde a peça será colocada.

Peças de revestimento com
dimensões até 50x50 cm

Todos os pisos e revestimento com
dimensões superiores a 50x50 cm

Para esse caso, a maneira de aplicar o material é com cordões 
de aproximadamente 1 cm de diâmetro, cobrindo o perímetro 
do verso da placa, a uma distância de 1 cm das bordas. 
Posteriormente, aplicam-se cordões paralelos, com uma 
separação entre eles de aproximadamente 5 cm.

INSTRUÇÕES DE USO

Para mais informações, ligue para assistência técnica: +55 (51) 2129-2233



CONHEÇA
TAMBÉM

Massa DunDun
para assentamento
de tijolos e blocos


