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BOLETIM TÉCNICO 
 

Produto: MAZALIT  
Aditivo Plastificante Concentrado para argamassas de assentamento e reboco convencional. 
Proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos. Por ser líquido, facilita o trabalho, 
proporcionando economia de material e excelente acabamento. 
Agrega uma série de vantagens ás argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras 
e menor exsudação. Argamassas preparadas com Mazalit não precisam ser curtidas. 
 

Composição Química: 
Resinas naturais. 
 
Características: 
Líquido escuro isento de cloretos. 
Densidade: 1,03 g/cm

3
 

COV (composto orgânico volátil): Isento
 

 
Rendimento Aproximado: 
Balde 3,6 L – 36 sacos 
Balde 18 L – 180 sacos 
 
Preparação da Superfície: 
O produto pode ser usado em argamassas de assentamento e reboco convencional. 
 
Preparo do Substrato: A superfície a ser revestida deve estar previamente chapiscadas com 
um composto de alto desempenho para argamassa e chapisco, como o Mazachapisco, ter no 
mínimo 3 dias de cura e estar umedecida antes da aplicação. 
Para o uso no assentamento, o bloco deve estar umedecido. 
 
Sistema de Aplicação: 
Produto pronto para o uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a 
fim de evitar a sua contaminação. 
 
Mazalit deve ser diluído na água de amassamento respeitando o consumo. 
Usar areia média limpa e preferencialmente cimento CP II. Fazer a mistura da argamassa, de 
preferência em betoneira ou argamassadeira. 
 
Observação: Aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições 
da obra, para se determinas a dosagem ideal do produto e a sua compatibilidade com o cimento a 
ser usado. Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície está porosa, isenta de pó ou 
de oleosidade. 
 

Advertência: 
Cuidado para evitar super dosagem no consumo do produto. Utilizar areia grossa ou 
excessivamente fina e cimento com altos teores de adições, como CP III e CP IV, pode causar 
perda de resistência e fissuração da argamassa. 
 

Assessoria Técnica: 
A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para 
quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac (19) 3656-2570 ou pelo 
www.maza.com.br 
 
Qualidade e garantia: 
Este produto está classificado conforme norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) – número 15.575 – Desempenho, é considerado não manutenível. 
 
 
 

http://www.maza.com.br/
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Armazenagem: 
Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e 
animais e longe de fonte de calor. 
 
Validade: 36 Meses    Última Revisão: 03/08/2016  
 
Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom 
resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a 
preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas 
especificações sem aviso prévio. 


