
AR
DE

X 
DS

40

 
Áreas de aplicação: 
Pisos interiores. Renovação e construção de áreas residenciais e comerciais com cargas de até 2 
KN/m². Sistema de desacoplamento e redução do ruído para a colocação de azulejos, ladrilhos, 
lajetas de pedra natural e cimento sobre suportes de: betão, pavimentos de cimento/areia, pavimentos 
de magnesita, paviemntos radiantes, pavimentos de sistemas em seco, pavimentos de madeira e 
contraplacado de madeira, azulejos e ladrilhos antigos, pavimentos antigos de PVC e parquê. 
 
Descrição: 
Material permanentemente elástico, com carga mineral de enchimento e aglutinantes de PU (poliuretano) 
e reverso têxtil. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte deve estar seco e ser firme e rígido, ter capacidade de suporte de carga e estar isento 
de pó e agentes de separação. Em substratos absorventes, aplicar uma camada de primário com 
ARDEX P51 diluído numa proporção de 1:3. 
Nas superfícies densas, lisas e impermeáveis e nas superfícies de madeira, deve aplicar-se o primário 
ARDEX P82. Nas superfícies irregulares, devem utilizar-se produtos ARDEX para fins de aplicação 
de primário e de nivelamento. O pavimento DS 40 cobre fendas até 1 mm. 
 
Aplicação: 
Para evitar a transmissão de ruído para as paredes adjacentes, deve colocar fitas insonorizantes 
ao longo das paredes. Estenda o pavimento ARDEX DS40 e corte-o. O pavimento ARDEX DS40 
pode ser cortado facilmente na face inferior (preta) com um x-ato ou uma ferramenta de corte. 
Aplique ARDEX DITRA FBM ou ARDEX X78 com uma talocha dentada de 3 mm (ou de 4 mm se a 
superfície for rugosa) e estenda a lâmina ARDEX DS40 durante o tempo de abertura do adesivo 
(10-15 minutos) com o lado têxtil (preto) sobre a base de argamassa fresca. Pressione o pavimento 
com uma talocha ou colher de pedreiro. Confirme que o pavimento fica fixado sem juntas entre ele. 
Se o adesivo sobressair através das uniões, levante o pavimento, limpe-o e repita a instalação. 
Fixe sempre o pavimento com as juntas escalonadas. Sobre um substrato absorvente, a instalação 
subsequente de azulejos ou ladrilhos pode ser feita imediatamente após a colocação da lâmina 
ARDEX DS40, ou após 2 horas sobre suportes não absorventes. Antes da colocação, verifique a 
lâmina ARDEX DS40 e cubra as juntas com fita adesiva tipo Tesa ou Nopi. Para a instalação de 
revestimentos, recomenda-se utilizar ARDEX DITRA FBM. Para a instalação de pedra natural sensível 
à humidade, recomenda-se utilizar qualquer um dos adesivos ARDEX para pedra natural. Assegure 
um suporte sólido. Os revestimentos a instalar devem ter um tamanho mínimo de 15 x 15 cm e 
uma resistência à fratura de 1500 N. Os ladrilhos de grés devem ter uma espessura mínima de 8 
mm, e as peças de pedra natural devem ter uma espessura mínima de 15 mm. 
Para a instalação sobre um revestimento existente de PVC, parquê, cerâmico ou de pedra natural, 
recomenda-se utilizar os adesivos de revestimentos resilientes ARDEX AF145, ARDEX 460 MS ou 
ARDEX 480 MS (consulte o procedimento de instalação nas respetivas fichas técnicas). 
 
Seguidamente, podem ser colocados os revestimentos de forma indicada anteriormente. 
Para preencher as juntas, utilize ARDEX FS FLEX ou ARDEX MG. 
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Sistema de redução do ruído de impacto e  
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Informações gerais: 
Aplique ARDEX DS40 apenas a temperaturas superiores a 5ºC. Em caso de dúvida efetue um teste 
prévio. É necessário respeitar as juntas estruturais e as juntas de dilatação nos substratos. Não 
utilize ARDEX DS40 no exterior, nem em áreas permanentemente húmidas.
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Tamanho das lâminas: 750 mm x 500 mm x 4,5 mm 0,375 m²/unidade.

Peso: Aprox. 5,1 kg/m².

Cor: Verde.

Redução do ruído de impacto 
segundo a norma DIN EN ISO 140-8: 14 dB.

Classificação relativamente ao fogo: B2 – apenas o pavimento. 
B1 –com ladrilhos. 

Resistência à transferência térmica: 0,036 m² K/W.

Condutividade térmica: 0,11 W/mK.

Grau de transmissão do vapor (μ): 450.

Resistente às rodas de cadeiras: Sim

Adequado para pavimentos radiantes Sim

Embalagem:
Palete ou caixa de cartão. 
Caixa: 10 unidades = 3,75 m² 
Palete: 300 unidades = 112,50 m²

Armazenamento: Permite o armazenamento durante cerca de 36 meses em 
espaços secos.
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