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Esta ficha técnica está sujeita a alterações sem aviso prévio. Consulte a versão mais recente em www.mapadaobra.com.br 

FICHA TÉCNICA  RESUMIDA DE PRODUTO 

4201 CONTRAPISO 
Argamassa de Contrapiso  

   

 

 

 

Classificação 

A 4201 Matrix Contrapiso apresenta resistência 

mínima a compressão, aos 28 dias, de 13 MPa. 

 
Preparo do Substrato  
A base onde será aplicada a 4201 Matrix 

Contrapiso deve estar seca, limpa, isenta de poeira, 

substâncias oleosas, tintas, eflorescência, restos de 

argamassa ou outras condições que possam 

prejudicar a aderência da argamassa.  Umedecer 

previamente a base com nata de cimento e 

imediatamente aplicar a argamassa 4201 Matrix 

Contrapiso.  

Mistura da Argamassa 
A temperatura da água da mistura deve estar entre 
18ºC e 25°C.  
Em recipiente limpo adicionar quantidade de água 
expressa na sacaria, para cada embalagem de 
4201 Matrix Contrapiso. Em um equipamento de 
mistura mecânica (contínua ou por batelada) 
misturar a argamassa até que o produto obtenha 
uma consistência homogênea, e sem aglomerados 
de material seco.*Se teor de água não estiver expresso na sacaria, e 

detalhes para procedimento de mistura conforme tipo de equipamento, consultar 

ficha técnica completa. 

 
Aplicação da Argamassa 
Espalhar a argamassa sobre a base que deverá 
estar previamente umedecida com a nata de 
cimento. Em seguida, compactar a argamassa de 
maneira uniforme com um soquete apropriado. A 
4201 Matrix Contrapiso deverá ser aplicada em 
camadas com espessura mínima de 2,0 cm e 
máxima de 4,0 cm. Caso a regularização apresente 
espessura superior a 4,0 cm executar o contrapiso 
em camadas, respeitando os limites inferiores e 
superiores de espessura. *Consultar ficha técnica para maiores 

informações. 
 

 
 
Tempo para uso  
O tempo máximo de utilização da 4201 Matrix 
Contrapiso é de 2 horas, contadas a partir do início 
da mistura. Durante esse período, não deve ser 
adicionada água ou qualquer outro produto, 
bastando apenas reamassar a argamassa antes da 
aplicação.  
 
Rendimento 
Em média 20 Kg/m², para espessura de 1,0 cm, 

variando em função da aplicação. Não está 

considerado neste valor o índice de perdas durante 

a aplicação do produto. ** O rendimento da argamassa depende 

diretamente do tempo e do equipamento de mistura utilizados, assim como a 

quantidade de água adicionada.  

Armazenagem 
Deve ser armazenada em local fresco, seco, 
protegido das intempéries, afastada no mínimo 30 
cm do piso, preferencialmente sobre paletes e 30 
cm das paredes. As pilhas deverão ter no máximo 
10 sacos de altura. 
 
Apresentação 
Sacos de 50kg. 
 
Validade 
3 meses a partir da data impressa na embalagem, 
se respeitadas as condições de armazenamento. 
 
Segurança 

 Utilizar EPI's adequados: luvas e botas 
impermeáveis, óculos de segurança 
química. 

 Evitar contato com a pele e olhos. 

 Não beber, comer ou fumar durante o 
manuseio. 

 

Ficha técnica resumida atualizada em 03 de Maio de 2013. 
 

A 4201 Matrix Contrapiso é indicada para regularização de pisos e lajes, 

servindo de base para posterior assentamento de revestimento cerâmico, 

pedras, carpete ou madeira. Recomendado tanto para áreas internas quanto 

externas, e apenas para tráfego de pessoas.*Para informações à respeito de substratos 

recomendados e limitações , consultar ficha técnica completa. 

Composição: mistura homogênea de cimento Portland e agregados minerais 

com granulometria controlada. 

 

 


