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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Argamassa; 

 Cimento. 

 Ponteiro; 

 Soquete de madeira; 

 Vassoura piaçava; 

 Trena; 

 EPI; 

 Colher de pedreiro; 

 Equipamento de transporte; 

 Pá; 

 Alavanca; 

 Marreta pequena; 

 Desempenadeira; 

 Régua de alumínio; 

 Mangueira de nível ou Nível alemão. 

Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 A execução ou, pelo menos, a marcação da alvenaria deve estar concluída; 

 Os elementos das instalações elétricas, telefônicas e hidráulicas, no piso, devem ter sido executadas; 

 Quando for o caso, a impermeabilização das áreas molháveis devem estar concluídas; 

 O local de trabalho deve estar limpo e todos os elementos que possam prejudicar a aderência da argamassa devem ser 
removidos; 

 Os pontos de esgoto devem estar protegidos. 

 Transferir as cotas do contrapiso para os ambientes a partir da cota de referência utilizando nível; 

 Chumbar mestras com argamassa, observando o distanciamento máximo de 2 metros entre elas; 

 Quando houver juntas de movimentação na base, estende-las até o nível das mestras; 

 Prever caimento mínimo de 0,5% para contrapisos em áreas molháveis; 

 Molhar e depois polvilhar com cimento e estanhar, com vassoura de piaçava, a base, cuidando 
para que a nata obtida não endureça antes do lançamento da “farofa” de argamassa; 

 Executar as faixas mestras (entre duas mestras) espalhando a farofa de argamassa, compactando-
a energicamente e aparando-a, ao nível das mestras com régua de alumínio para retirar o excesso; 

 Lançar a “farofa” de argamassa e espalhar; 

 Compactar a camada energicamente; 

 Sarrafear a superfície com régua em movimentos de vaivém até atingir a cota das mestras; 

 Desempenar com desempenadeira de madeira, polvilhando cimento na superfície, se necessário. 

Pedreiros 

 Isolar o ambiente para evitar trânsito de pessoas e equipamentos por um prazo mínimo de 2 dias. Mestre/Encarregado 
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