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10kg

3kg

MASSA DUNDUN
PARA ASSENTAMENTO

DE TIJOLOS E BLOCOS

massadundun.com.br



QUEM

p uo

Elastômeros Adesivos

Revestimentos

termoplásticos

Argamassa
polimérica

Vedantes

Utilizamos a ciência dos materiais para aumentar o sucesso dos clientes

Obra com Massa DunDun: Condomínio London Hills, 
Chelsea Tower e Uptown Residence - Paraná, BR

Plantas
produtivas,

RS e BA

2 2000+
 formulações
 de produtos

20
Presente
em mais de 

países



Argamassa 
Convencional

60kg

Massa 
DunDun

3kg

=

alto rendimento

Fácil de armazenar e transportar dentro da obra. Gera menos 
desperdício de material. A Massa DunDun rende 20x mais do 
que a mistura cimento, cal e areia.

PRONTA PARA USAR.

Para assentamento de tijolos e blocos em 
alvenaria de vedação. 
Produto normalizado - NBR 16590:2017.
Rende 20x mais que a argamassa convencional.

Redu  etapas noz
 processo produtivo

Um pedreiro e seu
 ajudante levantam

 até 60m² / dia

economia por 
metro quadrado

redução na quantidade
 de argamassa no 

assentamento

35% de

de95%Até

para sua obra evoluir

MASSA

D nu



racionalização

Perda de material na armazenagem, dificuldade de controle desde o
recebimento até a utilização, aplicações excessivas e baixo rendimento

Kg/m construído são os principais fatores geradores de desperdício
das argamassas cimentícias.

 

Argamassa 
Convencional

Massa 
DunDun

DESPERDÍCIO

1%
menos 

de

30%

MÍNIMO DE DESPERDÍCIO 
DE MATERIAL

Melhora logística 
dentro da obra

Elimina
variabilidade

 do traço

Reduz
consideravelmente

o entulho

Não usa cimento, 
reduzindo a emissão

 de CO2

co2

Dispensa o 
uso de água

A Massa DunDun
dispensa o uso de

areia, cada vez
mais escassa

Poupa tempo, o que
 significa poupar

 energia

Não precisa de 
betoneira, ou

 energia elétrica

comparativo de custos

utilizando
BLOCOS COM

FUROS VERTICAIS

comparando
MASSA DUNDUN COM

ARGAMASSA INDUSTRIAL

para construir
UMA ÁREA DE

100m²

VOCÊ ECONOMIZA:

R$ 1.196,81

13.5 horas
de mão de obra

45%
por m² assentado

VEJA A TABELA DETALHADA DE CUSTOS:

ARGAMASSA CONVENCIONAL MASSA DUNDUN

BLOCO ADICIONAL

ARGAMASSA

MASSA DUNDUN

PERDAS E DESPERDÍCIOS

PEDREIRO

AUXILIAR 1

AUXILIAR 2

QUANTIDADE VALOR TOTAL QUANTIDADE VALOR TOTAL

CUSTO TOTAL (R$)

TEMPO TOTAL (H)

CUSTO TOTAL M² (R$)

R$ 2.655,03

30.1 hr

R$ 26,55

R$ 1.458,22

16.6 hr

R$ 14,58

1243.3 kg

186.5 kg

30.1 hr

30.1 hr

30.1 hr

R$ 621,65

R$ 93,25

R$ 831,49

R$ 554,32 

R$ 554,32

110.5 un

155.91 kg

-

16.65 hr

16.65 hr

R$ 68,51

R$ 623,66

-

R$ 459,63

R$ 306,42

-

-

-

-

- -

- -

Os preços sugeridos referem-se à uma média de preços ao consumidor final no varejo, podendo
variar consideravelmente conforme a região e o tipo de embalagens. No caso de construtoras,

por favor, entre em contato com um de nossos representantes para receber um orçamento.

Para cálculos comparativos com outros valores e padrões, acesse nosso site:
www.massadundun.com.br

produto sustentável



O QUE O CONSUMIDOR DEVE EXIGIR DE UM FABRICANTE A PARTIR DE AGORA?

Para estar em conformidade com a ABNT NBR 16590:2017, o fornecedor 
deve apresentar laudos e ensaios que comprovem:

Controle de qualidade de produto

A. Teor de resina: Análise termogravimétrica (TGA) para cada 20 toneladas
produzidas.

B. Composição de resina: Análise de espectroscopia por infravermelho
para cada 20 toneladas produzidas.

Para ter acesso a mais informações sobre o produto, assim 
como a nova norma para compostos poliméricos para 
assentamento, acesse: www.massadundun.com.br

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 491.001/17

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:

PE-392.03

Atendendo aos requisitos da Norma:

 ABNT NBR16590:2017 

Acreditação da Certificação:

 

 Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (INMETRO) 

A Norma estabelece os requisitos e critérios para a utilização de compostos 
poliméricos não cimentícios para o assentamento de blocos e tijolos na 
composição de sistemas verticais de vedação interna e externa (SVVIE).

n
ABNT NBR 15.575

ar

ABNT NBR 16590
COMPOSTO POLIMÉRICO PARA 
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAÇÃO

DESEMPENHO

O QUE MUDA COM A ENTRADA DA NORMA DE COMPOSTO POLIMÉRICO?

A Massa DunDun é a única que atende a
TODOS OS REQUISITOS DA NORMA DE DESEMPENHO

Resistência 
mecânica

Estanqueidade 
à água

Desempenho 
acústico

Resistência 
ao fogo

DESCRIÇÃO
DO SISTEMA

CERÂMICO
FUROS

HORIZONTAIS

CERÂMICO
FUROS

VERTICAIS

BLOCO
CONCRETO

BLOCO
CONCRETO
CELULAR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

CF 180  PC
240

CF 120  PC
120

CF 120  PC
240

CF 240  PC
240

41dB

42dB

46dB

48dB

 
Pode ser utilizada em obras financiadas pela Caixa Econômica Federal,
inclusive programas como o Minha Casa Minha Vida.
 

 

 Tecnologia e sistema construtivo normalizado.

 



1
Recomenda-se que a primeira fiada seja assentada com 
argamassa tradicional para corrigir desníveis na base.

A base sobre a qual será erguida a alvenaria deve estar 
nivelada e prumada. Para não comprometer a aderência, 
os tijolos devem estar limpos e secos.

nivelamento

2 4

3

As juntas verticais não precisam ser preenchidas, o 
espaçamento entre elas deve ser de 1 a 3 mm entre um bloco e 
outro. 

Durante a execução da alvenaria aceita-se a utilização de cunhas 
de suporte para ajustes menores ou iguais a 3mm nas juntas 
horizontais.

distância entre os blocos
Aplicar filetes de Massa DunDun em todas as faces do bloco 
que será ancorado na estrutura e ao assentá-lo, deve-se 
pressionar contra o pilar por 10 segundos, garantindo 100% 
de contato entre pilar e alvenaria. 

Com este procedimento executado corretamente, não é 
necessário utilizar outros materiais para realizar a 
ancoragem, apenas Massa DunDun.

ancoragem

Aplicar dois filetes de Massa DunDun com cerca de 01 cm de 
diâmetro sobre a superfície, com 01 cm de distância da borda do 
bloco, em uma aplicação continuam uma aplicação contínua. A 
qualidade dos blocos e tijolos utilizados influenciam 
diretamente no nivelamento da parede. 

A secagem da Massa DunDun ocorre a partir 15 minutos do 
assentamento. A cura total acontece após 72hs da aplicação em 
climas secos e quentes, esse tempo pode variar de acordo com 

aplicação e secagem



5

6
O encunhamento da parede à laje ou viga superior,deve ser 
feito com espessura de 3 cm, utili zando argamassa para 
encunhamento ou argamassa convencional.

O módulo de elasticidade da Massa DunDun é menor do que 
o modulo de elasticidade da argamassa cimentícia, isso 
significa uma parede menos rígida e mais flexível.

encunhamento e
flexibilidade da parede

Para mais informações, ligue para

assistência técnica: +55 (51) 2129-2233

Não devem ser feitos ajustes de prumo e nível após o bloco já 
estar assentado. Caso seja necessário o ajuste, indica-se que os 
blocos sejam retirados, limpos e novamente assentados com 
nova aplicação do produto.

Em caso de ajustes de nível e prumo maiores, podem ser feitas 
camadas de regularização com argamassa cimentícia.

nível e prumo

CONHEÇA
TAMBÉM

Massa DunDun
para fixação de
placas cerâmicas
e porcelanato

para sua obra evoluir


