COMO APLICAR A ARGAMASSA BARITADA
I) Parede nova.
II) Parede velha (já pintada).
I) Parede nova:
1) Regularizar a parede com argamassa convencional
sobre o chapisco no tijolo.
2) Reguar mas não desempenar.
3) deixar no prumo e regular, mas o mais áspera possível.
(Por ser muito pesada a argamassa baritada necessita de
uma ancoragem ou ponto de apoio para fixar-se.)
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4) Aplicar a argamassa obedecendo a seguinte seqüencia:

a) Verificar no
projeto de
radioproteção se
todas as paredes
receberão a barreira
adicional.

b) Checar qual a espessura necessária de

blindagem
em cada parede.

c) Para cada espessura (ex; 1 cm; 1,5 cm; 2 cm)
confeccionar mestras de madeira cepilhada
/aplainada com cerca de 220 cm de comprimento
(altura da blindagem) e 2 a 3 cm de largura.
Fazer no mínimo 4 mestras, sendo três para a
vertical e um no acabamento superior.
220 cm

d) Fixar as guias na parede com pregos ou com a
própria massa. Não fazer panos muito largos.
Procurar fazer por etapas de 60 a no máximo 80
cm de largura cada painel.

Observação: Use um madeirit de apoio no piso para poder reaproveitar a massa que se caiu repondo-a na masseira.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
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e) Umidecer respingando com uma broxa a parede
antiga (seca) antes de aplicar o chapisco.

f) Após bater a massa até o ponto de reboco (*),
chapar com a colher como usual e usar a régua de
pedreiro para cortar (uniformizar).

(*) Ver como preparar a argamassa baritada.

g) Alisar com desempenadeira lisa
para acabamento final, do tipo da
usada para calfinar ou queimar
cimento. Use uma boa
desempenadeira!

h) Retirar as mestras para usar no próximo painel tomando o cuidado
de chanfrar o vão com a lateral da colher de pedreiro e preenche-lo com
argamassa baritada, de forma a evitar trincas devido a secagem
diferente das massas novas e recém curadas.

i) Após cura de cerca de 2 a 3 dias, a depender do tempo, lixar a aplicar, se desejar, massa corrida para
uma regularização final. Não use cal fino!

II) Parede já existente:

1) Repicar toda a parede que deverá ser revestida.
2) Aplicar chapisco fino mas forte com massa 3:1 (tres baldes de areia para
um balde de cimento - sem cal!) O chapisco deve recobrir toda área mas não
deve ficar grosso. ( O ideal é usar uma peneira segurada por um auxiliar) Não
esquecer de umidecer respingando com uma broxa a parede antiga (seca)
antes de aplicar o chapisco.

3) Após cura do chapisco, seguir a sequencia a partir do 4 b) do item anterior.

