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FT – FICHA TÉCNICA 

TYTAN PROFISSIONAL SUPER CHAPISCO 

Data da última revisão: 05/05/2020 
 

1 - É um adesivo à base de homopolímero de acetato de vinila (PVA) e aditivo plastificante, 
utilizado para aumentar a plasticidade, reduzir fissuras, promover a aderência e o aumento da 
resistência mecânica das argamassas e concretos. 

 

2 – USOS 

• Ponte de aderência em superfícies verticais e horizontais, inclusive tetos; 

• Adesivo de uso geral em argamassas, concretos e gesso; 

• Chapisco tradicional ou rolado; 

• Retardador para gesso; 

• Aditivo em argamassas, gesso e concreto para diminuir fissuras. 

 

3 - BENEFÍCIOS: 
 

• Aumenta a aderência das argamassas de revestimento, chapisco e gesso; 

• Reduz fissuras; 

• Promove alta aderência; 

• Aumenta as resistências mecânicas; 

• Melhora a estabilidade dimensional. 

 

4 - DADOS TÉCNICOS 
 

Densidade 1,02 g/cm³ 

Cor Branco 

Teor de sólidos  15% 

pH 07/ago 

Viscosidade (Ford nº4 – 
23ºC) 

> 18 segundos 

Embalagens padrão  1L / 3,6 L / 18 L e 200 L 

Rendimento – para cada 
saco de cimento de 50 Kg 

4 a 5 litros 

 
 
5 - INSTRUÇÕES DE USO: 
 
A superfície a ser chapiscada deve estar firme, sem partículas soltas, desmoldantes, óleo ou 
qualquer substância que possa atrapalhar a adesão. Não pode ser aplicado em temperatura 
maiores que 40ºC; Não possui caracteristica impermeabilizante. 
A superfície a ser chapiscada deve estar firme, sem partículas soltas, desmoldantes, óleo ou 
qualquer substância que possa atrapalhar a adesão.  
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Aplicações Solução de Tytan Professional Super Chapisco (1:2)  

Chapisco Comum 0,45 % 

Chapisco Rolado 0,65 % 

Argamassa de Estucamento 0,45 % 

Contrapiso 0,40 % 

Obs: Esta quantidades devem ser adicionadas na água de amassamento. Argamassas devem ser 
compostas apenas de areia e cimento. Os valores estão dispostos em porcentagem sobre a massa total da 
argamassa. 

 

     6 - INFORMAÇÕES DE ARMAZENAMENTO 

 
Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso; Nunca reutilizar a           
embalagem para outra finalidade; Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, 
ventilado e longe de fontes de calor; Manter fora do alcance das crianças e animais. 
 
7 - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
 
É recomendável o uso de EPI’s  (máscaras, óculos e luvas); Em caso de contato com a pele e 
olhos, lave com água potável e corrente   por 15 minutos; Se ingerido, não provoque vômito, 
consulte imediatamente um médico levando a  embalagem; Para maiores informações consulte o 
nosso Departamento Técnico; 
 
 
 
Com a publicação desta Folha de Dados Técnicos, as edições anteriores não são mais válidas. 

 
As informações contidas aqui são oferecidas de boa-fé baseadas em pesquisas feitas pela 
Selena e são consideradas exatas. Porém, pelo motivo de que as condições e métodos de uso 
de nossos produtos estão além de nosso controle, estas informações não devem ser usadas em 
substituição aos testes feitos pelo consumidor para assegurar que os produtos Selena são 
completamente satisfatórios para o uso suas aplicações específicas. A única garantia dada por 
Selena é que o produto atenderá suas especificações atuais de venda. A única medida 
remediadora para a quebra de tal garantia está limitada ao reembolso do preço do produto ou do 
próprio produto, que se mostre diferente do que é garantido. Selena Co. S.A. especificamente se 
exime de qualquer outra garantia expressa ou implícita para algum propósito particular ou 
comercialização. Selena se exime de qualquer responsabilidade por qualquer dano incidente ou 
consequente. Sugestões de uso não serão tomadas como indução para infringir qualquer 
patente. 
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