
QUALIGESSO

GYPSUM

Porque qualidade

A coloração mais branca e a fina granulometria do gesso 
produzido pela Lafarge Gypsum são características 
reconhecidas por artesãos e aplicadores do mercado 
gesseiro em todo o Brasil. Mas as diferenças que fazem 
do Qualigesso um ótimo produto não param por aí.

A Lafarge Gypsum produz o gesso em pó dentro dos 
parâmetros internacionais de respeito ao meio 
ambiente. Para tal, não utiliza como combustível a 
queima de lenha, processo que causa danos 
irreparáveis ao meio ambiente.

Referência em segurança e instalada com os mais 
modernos equipamentos, a fábrica da Lafarge Gypsum, 
em Araripina, no Estado de Pernambuco, é também 
modelo na fabricação de gesso em pó. Com o controle e 
a garantia internacional de qualidade do grupo Lafarge, 
todos os lotes de Qualigesso são testados e o peso de 
cada saco conferido durante o processo de produção; 
antes de serem expedidos ao mercado.

Por todos estes motivos, a marca Qualigesso é a sua 
garantia dentro e fora da embalagem, além da sua 
satisfação e consciência de usar um produto que não 
faz mal à natureza.

É não fazer mal também.
não é só fazer bem.
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O Qualigesso 30 é a solução para a fabricação de peças 
pré-moldadas das mais variadas formas. Devido à 
regularidade de seu tempo total de trabalho de 30 
minutos, Qualigesso 30 garante produtividade com 
excelente acabamento.

Consute o site
www.gypsum.com.br
SAC
0800 282-9255 

Qualigesso 30

Gesso rápido para pré-moldados e decoração

QUALIGESSO

Dosagem: aproximadamente 30 litros de água para 40 kg de gesso. Polvilhamento: polvilhe o Qualigesso 30 uniformemen-
te em toda a superfície da água. Deixe embeber por cerca de 1 minuto. Mistura: agite energicamente (manual ou 
mecanicamente) até a obtenção de uma pasta homogênea e consistência adequada para a moldagem da sua peça. 
Secagem: deixe a peça secar até atingir resistência suficiente para o seu manuseio.

Embalagem:
Sacos de 40 Kg.

TRÊS VEZES MAIS QUALIDADE PARA O GESSEIRO

Dosagem: aproximadamente 32 litros de água para 40 kg de gesso. Polvilhamento: polvilhe o Qualigesso 60 uniformemen-
te em toda a superfície da água até a saturação. Mistura: misture levemente cerca de 70% da pasta entre 30 segundos e 1 
minuto até obter consistência adequada. Nunca remisture. Descanso: deixe a pasta repousar por cerca de 10 minutos. 
Enchimento: aplique a pasta na superfície a ser revestida, espalhando-a com uma desempenadeira de PVC. Corte: 
uniformize o revestimento suprimindo irregularidades com a desempenadeira. Alisamento: aplique uma película de pasta a 
fim de obter uma superfície plana e lisa com uma desempenadeira de aço. Consumo médio: 1kg/mm/m².*
(*) Dependendo das condições de regularização das superfícies a serem revestidas e do tipo de revestimento feito (sarrafeado ou 
desempenado).

Qualigesso 60

Gesso lento para revestimento de paredes e tetos
O Qualigesso 60 é indicado para o revestimento de paredes 
de alvenaria, de blocos cerâmicos ou de concreto além do 
revestimento de lajes e pilares. Qualigesso 60 possui tempo 
total de trabalho de 60 minutos e reduz as fases de chapisco, 
emboço e reboco a uma única aplicação.

Embalagem:
Sacos de 40 Kg.

Qualigesso Cola

Cola para pré-moldados e molduras de gesso

O Qualigesso Cola é a referência em produtos para a 
colagem de sancas e elementos decorativos em forros e 
paredes; e também no assentamento de blocos de gesso. 
Devido a sua formulação, Qualigesso Cola proporciona 
uma fixação segura com facilidade para retoques. 
Dosagem: aproximadamente 11 litros de água para 20 kg de gesso. Polvilhamento: polvilhe o Qualigesso Cola uniforme-
mente sobre toda a superfície da água. Mistura: misture manual ou mecanicamente até a obtenção de uma pasta 
homogênea. Aplicação: aplique pelotes de Qualigesso Cola no verso das peças pré-moldadas de gesso e fixe-as no local 
desejado com o auxílio de pregos de aço. Acabamento: após a secagem, retire os pregos de aço e execute os arremates 
com Qualigesso Cola. Consumo médio: 1,2 kg/m de moldura.

Embalagens:
Sacos de 20 e 5 Kg.


