


A filosofia dos produtos ARDEX é tão simples
quanto eficaz: combinar o produto correto com
o método de instalação adequado para mini-
mizar o tempo, o custo e qualquer possível
risco. A equipa técnico-comercial da ARDEX
aplica toda a sua experiência e conhecimentos
diretamente sobre o terreno para garantir a
melhor assistência e proporcionar a melhor
solução para arquitetos, engenheiros, chefes
de obra, empreiteiros e ladrilhadores profis-
sionais. 

Com ARDEX, o trabalho é bem feito à primeira;
sempre. Para isso, recolhemos neste catálogo
diferentes sistemas a fim de abranger uma
ampla gama de trabalhos em obra de forma
rápida, eficaz e garantida.

Todos os dados técnicos estão disponíveis no
nosso website www.ardex.es

Marca a diferença
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Pavimentos Industriais

ARDEX é uma empresa especializada na realização e
renovação integral de todo o tipo de pavimentos,
quer sejam domésticos, comerciais ou industriais.
A principal particularidade destes sistemas de pavi-
mentação consiste na tecnologia Ardurapid®, que per-
mite a finalização de trabalhos em tempo record,
conseguindo tornar mais curtos os prazos de abertura
de serviço.
Para isso, a ARDEX dispõe de uma ampla gama de
produtos que abrange os diferentes trabalhos a
realizar, desde a reparação do suporte, passando
pela sua nivelação e incluindo os revestimentos finais
de resinas, que conferem aos pavimentos elevadas
resistências químicas e mecânicas.

FASES DO PROCESSO 
DE EXECUÇÃO DE UM 
PAVIMENTO INDUSTRIAL

Estudo da utilização final: a identifica-
ção das propriedades requeridas para
a utilização final do pavimento em re-
lação a resistências mecânicas, quími-
cas, higiénicas, estéticas, etc., irão de-
terminar a seleção do tipo de sistema
ideal a instalar.

Para essa seleção, deverão ser tidos em considera-
ção os seguintes fatores condicionantes:

a) Planimetría: 
Um pavimento devidamente plano apresenta maior du-
rabilidade. Com a aplicação da argamassa autonivelante
ARDEX IFS MIX, obtém-se facilmente uma ótima planime-
tria.
b) Resistência mecânica:
Tanto as argamassas de reparação, como as autonive-
lantes, como os revestimentos Ardex apresentam elevadas
resistência à compressão, desgaste, etc.
c) Propriedades antideslizantes:
As zonas de tráfego (especialmente em condições de
manchas de água ou óleos e gorduras) requerem uma
determinada resistência ao deslizamento em função das
condições de utilização. 
d) Resistência à temperatura:
Uma das causas comuns de falha em pavimentos indus-
triais é o choque térmico. Segundo o regime térmico es-
perado é possível escolher entre os diferentes revesti-
mentos Ardex.
e) Permeabilidade aos líquidos:
Os requisitos do meio-ambiente atuais são rigorosos
quanto à impermeabilidade dos revestimentos para a
proteção do betão e para evitar que as substâncias con-
taminantes acedam às águas subterrâneas. 
f) Resistência ao fogo:
Para a utilização de pavimentos poliméricos em determi-
nadas instalações ou áreas específicas como saídas de
emergência, é imprescindível ter em consideração a sua
resistência ao fogo, segundo a norma vigente a que os
locais estão sujeitos.
g) Higiene e facilidade de limpeza:
São aspetos fundamentais na indústria da alimentação,
bebidas, farmacêutica ou química, onde os requisitos em
matéria de higiene exigem a realização de pavimentos
contínuos, possíveis de ser limpos e desinfetados facil-
mente. Podem obter-se níveis elevados de desinfeção se-
lecionando o revestimento Ardex correto. 
h) Pintura e acabamento superficial.
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Estudo do suporte existente:
As principais patologias que ocorrem num pavimento provêm, normalmente, do estado
do suporte (humidade residual alta, resistências baixas, má planimetria, fissuras, etc.).
São estes fatores que nos impõem uma maior exigência na seleção de um sistema
capaz de fornecer uma solução definitiva na preparação do suporte base.2

Aplicação da argamassa autonivelante
(opcional):
Uma vez limpo e higienizado o su-
porte, é feita a aplicação do primário
e a posterior colocação em obra da
argamassa autonivelante selecionada,
tendo em consideração os fatores an-
teriormente descritos, bem como as
condições ambientais em que o su-
porte se encontra.
Antes da aplicação deverá consultar
as condições de utilização dos pro-
dutos ARDEX nas Fichas Técnicas do
Produto disponíveis em www.ardex.es. 
É imprescindível para o funcionamento
do pavimento durante a sua vida útil,
o planeamento e execução corretos
das juntas (dilatação, construção, re-
tração, etc.) as uniões entre parede e
pavimento, esgotos e sargetas, con-
dutas, ligações elétricas em pavimen-
tos condutores, etc.

4

Acabamento do pavimento:
A camada de acabamento dará ao
pavimento as diferentes caracterís-
ticas que tenhamos selecionado
para o pavimento, tanto para resis-
tência química, impermeabilidade,
facilidade de limpeza, característi-
cas anti deslizantes e estéticas.
Um pavimento industrial poderá ser
concluído com uma selagem epóxi,
acrílica, de poliuretano, ou direta-
mente com um autonivalente epóxi
ou uma argamassa poliuretano-ci-
mento.
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  Preparação do suporte existente:
O elemento fundamental para o êxito dos
trabalhos encontra-se na obtenção de uma
boa aderência entre o suporte base e a ar-
gamassa.

a) Betão novo:
Os suportes de betão devem ser submetidos a um
tratamento mecânico que garanta a eliminação
da argamassa superficial, garantindo a abertura
perfeita do poro, sem comprometer a coesão su-
perficial do betão. Posteriormente é feita uma var-
redura e aspiração industrial.
Deverá ser comprovado que o suporte de betão
possui uma idade mínima de 28 dias - período du-
rante o qual se produziu uma retração inicial e se
alcançou a distribuição do material e nível de hu-
midade próximos aos de equilíbrio. Em betões
cuja humidade supere os 4% dão-se falhas no re-
vestimento em forma de bolhas ou descolagem,
pelo que se devem aplicar primários específicos
que impeçam a passagem da humidade até ao
revestimento.
b) Renovação:
O suporte deve ser firme, sem fissuras nem lascas
e deve estar limpo e livre de vernizes, ceras, gor-
duras, óleos, asfaltos e substâncias contaminantes
semelhantes. As superfícies contaminadas serão
tratadas mecanicamente mediante lixamento,
granalhagem, fresagem ou jacto de areia. O pó e
outros resíduos devem ser eliminados usando um
aspirador.

•Betão velho e estragado: as imperfeições e gre-
tas devem ser reparadas e deve ser feita uma
camada fina de nivelação.
•Betão estragado e pouco resistente: deve ser
feito um revestimento de imtermédio mais resis-
tente.
•Com revestimento intermédio cerâmico: se as
peças estiverem bem agarradas, aplicar uma re-
sina epóxi com areia de quartzo. Se a adesão
não for boa, as peças devem ser retiradas e de-
verá ser aplicada uma camada fina de nivelação.

As juntas ou fissuras deverão ser devidamente tra-
tadas: abertura das juntas, tratamento com resina
epoxídica e/ou argamassa de reparação Ardex.
Posteriormente deverá ser aspirado, de preferên-
cia antes de varrer. O processo necessário varia
segundo o tipo de suporte e o seu estado atual.
A Ardex não aconselha a aplicação dos seus pro-
dutos sobre um betão com uma densidade infe-
rior a 1600 Kg/m3 e uma resistência à compressão
inferior a 20 N/mm2. A resistência à tração deve
ser a adequada: > 1,5 MPa.

3



6

Sistema de Pintura

Pavimentos Industriais

Utiliza-se na proteção de pavimentos com requisitos físico-químicos ligeiros ou médios (esta-
cionamentos, armazéns, zonas de proteção de baixo impacto, etc.).
Consiste num revestimento final de resina de baixa espessura (< 500 μm), normalmente apli-
cada a rolo. Consiste numa primeira camada de primário e uma ou duas camadas posteriores
de acabamento. 

Descrição Camada Material Consumo

Pintura
Epóxi

1
ARDEX R30E - ARDEX 40E

ARDEX R50ES
100-250 gr/m2

2
ARDEX R30E - ARDEX 40E

ARDEX R50ES
100-250 gr/m2

1

2

3

4

1

2
3

4
Reparação de fissuras e buracos:
ARDEX A 45: Argamassa fina de secagem
muito rápida para reparação do betão e
argamassas. Secagem em 45 minutos.
Interior. Certificação EN 13813: CT C40 F7.
Efeito Ardurapid®. EC1 de emissão muito
baixa.
Nivelamento:
ARDEX IFS MIX: Especialmente pensado
para nivelar pavimentos industriais em
camadas de 8 a 50 mm. Interior. Efeito
Ardurapid®. Certificação EN 13813: CT C25
F7 A15. Comportamento ao fogo A2flS1.
Primário:
O primário no sistema de pintura pode
ser a própria resina ligeiramente diluída,
com água (resinas em base aquosa) ou
diluente (resinas 100%sólidos ou em base
solvente). Caso se utilize uma resina 100%
sólidos ou uma base solvente e haja uma
presença de humidade superior a 4%será
necessário utilizar um primário barreira
de vapor.
ARDEX DPM 1C: Primário. Bloqueante de
humidade por capilaridade com posterior
aplicação de argamassas autonivelantes
Ardex. Barreira de vapor. Pode aplicar-se
sobre suportes que contenham até 98%
de HR. 1 camada única.
Camada de acabamento:
ARDEX R30E:Pintura epoxi em base aquosa
livre de solventes (sem VOC). Especial-
mente indicada para a sua aplicação em
pavimentos sujeitos a trânsito de veículos
ligeiros e peões (garagens, armazéns, in-
dústria ligeira...). 
ARDEX R40E: Pintura epoxi 100% sólida.
Livre de emissões (sem VOC). Sem sol-
ventes. Espessura elevada. Alta resistência
física e química. Aplicável como pintura,
autonivelante e em técnica mutlicama-
das.
ARDEX R50ES: Revestimento epoxi 100%
sólido. Multi-funções. Formulado especial-
mente para a sua aplicação universal (pin-
tura, múltiplas camadas ou autonivelante).
Sem solventes. Baixos níveis de emissões.
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Pavimentos Industriais

    Sistema Autonivelante

Um autonivelante de resina é uma argamassa fluida de resina com areia de sílica fina que,
aplicada em espátula dentada e após um processo de retirada de ar com rolo de picos, cria
uma superfície lisa e plana. Aplica-se com uma espessura de 1-2 mm. O seu acabamento final
confere a este sistema boas propriedades higiénicas pela sua facilidade de limpeza, resistência
física e química e um aspeto esteticamente atraente.

Reparação de gretas e buracos:
ARDEX A 45: Argamassa fina de aplicação
muito rápida, para reparação do betão e
argamassas (arranjos de cantos de de-
graus, pilares, balcões e enchimento de
todo o tipo de buracos). Secagem em 45
minutos. Interior. Certificação EN 13813: CT
C40 F7. Efeito Ardurapid®. EC1 de emissão
muito baixa.
Nivelação (quando necessário):
ARDEX IFS MIX:Argamassa autonivelante
especialmente pensada para nivelar pa-
vimentos industriais em camadas de 8 a
50 mm. Interior. Efeito Ardurapid®. Certifi-
cação EN 13813: CT C25 F7 A15. Compor-
tamento ao fogo A2flS1.
Primário:
Um primário correto no sistema autoni-
velante é algo básico para evitar a subida
de bolhas desde o suporte, o que criaria
uma superfície cheia de crateras e poros.
ARDEX PRIMER E: Primário multifuncional.
100% sólidos. Boa adesão sobre suportes
porosos secos.
ARDEX DPM 1C: Primário. Bloqueante de
humidade por capilaridade com posterior
aplicação de argamassas autonivelantes
Ardex. Barreira de vapor. Pode aplicar-se
sobre suportes que contenham até 98%
de HR. 1 camada única.
Autonivelante:
ARDEX R40E: Pintura epóxi, 100% sólidos.
Livre de emissões (sem VOC). Sem sol-
ventes. Espessura elevada. Alta resistência
física e química. Aplicável como pintura,
como autonivelante e em técnica multi-
camadas.
ARDEX R50ES Revestimento epóxi, 100%
sólidos. Multi-funções. Formulado espe-
cialmente para a sua aplicação universal
(pintura, multicamadas ou autonivelante).
Sem solventes. Baixos níveis de emissões.
Proteção (opcional):
PROBITANO R ANTIRRAYADO: Revesti-
mento de poliuretano alifático de 2 com-
ponentes indicado para o acabamento e
proteção de pavimentos poliméricos e de
betão, aumentando a sua resistência à
abrasão, estabilidade ao exterior e resis-
tência a agentes químicos.

Descrição Camada Material Consumo

Argamassa de 
resina com areia
de sílica fina
(0,2-0,4mm)
Relação

resina-areia
1:05-1:0.8

1
ARDEX PRIMER E
(ARDEX DPM 1C*)

200-250 gr/m2

(600 gr/m2*)

2
ARDEX R50ES/ ARDEX R40E (livre
VOC) : AREIA DE SÍLICA (0,4 mm)

1,8-2 Kg/m2 (de ligante):
0,9-1,6 Kg/m2 (de areia)

3
PROBITANO R ANTIRRAYADO 

(opcional)
50-80 gr/m2

1

2 3

4

5
1

2

3

4

5

*Em suportes húmidos utiliza-se ARDEX DPM 1C.



*Em suportes húmidos utiliza-se ARDEX DPM 1C.
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Sistema Multicamadas

Pavimentos Industriais

O sistema de multicamadas é um método de aplicação que permite criar pavimentos muito
resistentes mecanicamente com uma poupança considerável de ligante. Utilizam-se ligantes
100% sólidos (como o ARDEX R40E ou o ARDEX R50ES) aplicados com espátula de borracha
que se pulverizam à saturação com areia de quartzo fino (0,6 mm) entre camadas. Este tipo
de pavimento é muito apropriado para a sua aplicação em áreas onde seja necessária uma
grande resistência mecânica e química, com elevadas propriedades antiderrapantes.

Descrição Camada Material Consumo

Argamassa 
de resina com
relação resina-

areia 1:4

Areia fina de 
sílica de

0,3-0,6mm.

1
ARDEX PRIMER E*:

AREIA DE QUARTZO 0,4 mm
600-700 gr/m2

2
Saturação com

AREIA DE QUARTZO 0,6 mm
4 Kg/m2

3 ARDEX R50ES/ARDEX R40E:
AREIA DE QUARTZO 0,4 mm

600-700 gr/m2

4 Saturação com
AREIA DE QUARTZO 0,6 mm

4 Kg/m2

5 ARDEX R50ES / ARDEX R40E 600-700 gr/m2

1

2

3

4

1

2 3

4

Reparação de gretas e buracos (quando
necessário):
ARDEX A 45:Argamassa fina de aplica-
ção muito rápida, para reparação do
betão e argamassas (arranjos de cantos
de degraus, pilares, balcões e enchi-
mento de todo o tipo de buracos). Se-
cagem em 45 minutos. Interior. Certifi-
cação EN 13813: CT C40 F7. Efeito Ar-
durapid®. EC1 de emissão muito baixa.
Nivelação (quando necessário):
ARDEX IFS MIX:Argamassa autonivelante
especialmente pensada para nivelar
pavimentos industriais em camadas de
8 a 50 mm. Interior. Efeito Ardurapid®.
Certificação EN 13813: CT C25 F7 A15.
Comportamento ao fogo A2flS1.
Primário:
Um primário correto no sistema auto-
nivelante é algo básico para evitar a
subida de bolhas desde o suporte, o
que criaria uma superfície cheia de
crateras e poros.
ARDEX PRIMER E:Primário multifuncional.
100%sólidos. Boa adesão sobre suportes
porosos secos.
ARDEX DPM 1C: Primário. Bloqueante
de humidade por capilaridade com
posterior aplicação de argamassas au-
tonivelantes Ardex. Barreira de vapor.
Pode aplicar-se sobre suportes que
contenham até 98% de HR. 1 camada
única.
Camada intermédia e acabamento:
ARDEX R40E: Pintura epoxi 100%sólidos.
Livre de emissões (sem VOC). Sem sol-
ventes. Espessura elevada. Alta resis-
tência física e química. Aplicável como
pintura, como autonivelante e em téc-
nica multicamadas.
ARDEX R50ES:Revestimento epóxi, 100
%sólidos. Multi-funções. Formulado es-
pecialmente para a sua aplicação uni-
versal (pintura, multicamadas ou auto-
nivelante). Sem solventes. Baixos níveis
de emissões.
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Pavimentos Industriais

Sistemas de Poliuretano - Cimento

Em indústrias farmacêuticas, alimentares, químicas, cozinhas industriais e indústria pesada em
geral, onde os requisitos mecânicos e químicos, bem como as necessidades higiénicas são ex-
tremamente elevados - sem proliferação bacteriana, regimes de limpeza exaustivos, limpezas
com vapor, etc. - cujos pavimentos devem ser impermeáveis ou resistentes ao choque térmico,
os revestimentos de poliuretano-cimento são, sem qualquer dúvida, a solução mais adequada.

A Ardex dispõe de uma gama completa de argamassas de poliuretano-cimento, com produtos
específicos para revestimento integral tanto dos pavimentos, como de meias canas e paredes.

Os suportes onde se devem aplicar argamassas de pu-cimento devem ser resistentes (resis-
tência à compressão mínima 20 N/mm2 e adesão >1,5 N/mm2). Como tal, devido à grande tensão
do material, devem realizar-se cortes no pavimento de 8x8x8 mm em todo o perímetro (para
10 mm) e em redor de todos os objetos que saiam do suporte. (ver diagrama anexo).
As argamassas de poliuretano cimento devem aplicar-se apenas com temperaturas superiores
a 5°C, sendo recomendável uma temperatura mínima de aplicação de 10°C. A humidade am-
biental deve estar abaixo de 90%.

Zona de segurança 10 cm

Superfície máxima 20 m2 Tubos, cabos, etc

Juntas estruturais

Caixas de passagem

Escoamento

Pilares

CORTES

Paredes

Colunas
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Pavimentos Industriais

Mediante o uso de argamassa de PU - cimento ARDEX R70P, obtêm-se pavimentos antidesli-
zantes (Rd3) de alta resistência mecânica e química. Os pavimentos realizados com ARDEX
R70P são adequados para aplicação em zonas de armazém, acondicionamento e instalação
de fábricas de produção do tipo de indústrias referidas no início deste capítulo.

Sistema de Elevada Resistência Química e Mecânica
Espessura < 5 mm

Nivelação (quando necessário):
A camada de nivelamento deve ter
uma espessura mínima de 15 mm (caso
contrário, os próprios buracos poderiam
estragar a nivelação). 
ARDEX IFS MIX: Argamassa autonive-
lante especialmente pensada para ni-
velar pavimentos industriais em ca-
madas de 8 a 50 mm. Interior. Efeito
Ardurapid®. Certificação EN 13813: CT
C25 F7 A15. Comportamento ao fogo
A2flS1.
Primário:
Um primário correto no sistema auto-
nivelante é algo básico para evitar a
subida de bolhas desde o suporte, o
que criaria uma superfície cheia de
crateras e poros.
ARDEX R3 E: Resina epoxi bi-compo-
nente tolerante à humidade (por ex:
de salpicos de água ou chuva). Para
primário de superfícies de argamassa
ou betão antes da instalação de arga-
massas de poliuretano cimento ARDEX
R70P/R90P. Sem solventes.
ARDEX DPM 1C: Primário. Bloqueante
de humidade por capilaridade com
posterior aplicação de argamassas
autonivelantes Ardex. Barreira de vapor.
Pode aplicar-se sobre suportes que
contenham até 98% de HR. 1 camada
única
Revestimento:
ARDEX R70P:Argamassa de pu-cimento
de resistência elevada. Espessura de
2 a 5 mm. Sem juntas, permite uma
limpeza fácil, mantendo um nível ele-
vado de higiene. Certificação EN 13813:
CT C40 F20 AR0.5 IR39 B2.0.

Produto Rendimento Comentários

PRIMÁRIO
(H.R.< 75%)

ARDEX 
R3E

250 gr/m2 por demão

Normalmente uma camada é sufi-
ciente; se o substrato for demasiado
poroso, são então aplicadas 2 ca-
madas (espessura mínima na ca-
mada húmida: 200 mícron).

PRIMÁRIO
(H.R. > 75%)

ARDEX
DPM 1C

600 gr/m2

O rendimento expresso consegue-
se aplicando uma única camada
com uma espátula dentada.

ACABAMENTO
ARDEX
R70P

2,25 Kg/m2/mm -

1

2

3

2

1

3
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Pavimentos Industriais

Sistema de Elevada Resistência Química e Mecânica
Espessura > 5 mm

Nivelação (quando necessário):
A camada de nivelamento deve ter
uma espessura mínima de 15 mm
(caso contrário, os buracos estragariam
a nivelação). 
ARDEX IFS MIX: Argamassa autonive-
lante especialmente pensada para ni-
velar pavimentos industriais em ca-
madas de 8 a 50 mm. Interior. Efeito
Ardurapid®. Certificação EN 13813: CT
C25 F7 A15.   Comportamento ao fogo
A2flS1.
Primário:
Um primário correto no sistema auto-
nivelante é algo básico para evitar a
subida de bolhas desde o suporte, o
que criaria uma superfície cheia de
crateras e poros.
ARDEX R3 E: Resina epoxi bi-compo-
nente tolerante à humidade (por ex:
de salpicos de água ou chuva). Para
primário de superfícies de argamassa
ou betão antes da instalação de arga-
massas de poliuretano cimento ARDEX
R70P/R90P. Sem solventes.
ARDEX DPM 1C: Primário. Bloqueante
de humidade por capilaridade com
posterior aplicação de argamassas
autonivelantes Ardex. Barreira de vapor.
Pode aplicar-se sobre suportes que
contenham até 98% de HR. 1 camada
única.
Revestimento:
ARDEX R90P: Argamassa de PU ci-
mento de resistência muito elevada.
Espessura de 4 a 9 mm. Resistente a
uma ampla variedade de produtos e
líquidos químicos. Resistente ao choque
térmico. Certificação EN 13813: CT C50
F20 AR0.5 IR39 B2.0

1

2

3

Produto Rendimento Comentários

PRIMÁRIO
(H.R.< 75%)

ARDEX 
R3E

250 gr/m2 por capa

Normalmente uma camada é sufi-
ciente; se o substrato for demasiado
poroso, são então aplicadas 2 ca-
madas (espessura mínima na ca-
mada húmida: 200 mícron).

PRIMÁRIO
(H.R. > 75%)

ARDEX
DPM 1C

600 gr/m2

O rendimento expresso consegue-
se aplicando uma única camada
com uma espátula dentada.

ACABAMENTO
ARDEX
R90P

2,75 Kg/m2/mm -

2

1

3

Em pavimentos, onde seja necessário um grau de resistência superior, quer devido a agressões
químicas e mecânicas a que podem estar sujeitos, quer pela presença de resíduos sobre os
mesmos (camadas de gorduras ou óleos, restos de animais, etc.), ou ainda devido à existência
de choques térmicos, recomenda-se o uso de ARDEX R90P.
A sua composição de agregados especiais de tamanho maior confere a este tipo de pavimentos
uma resistência mecânica e térmica superior, bem como um nível antideslizante até maior do
que aquele conferido pelo ARDEX R70P, nas condições mais desfavoráveis.
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Reparação

Pavimentos Industriais

Ainda que as argamassas de poliuretano-cimento tenham resistências muito elevadas, a pas-
sagem do tempo pode provocar determinado desgaste (riscos, descolorações, etc). Graças à
micro-argamassa fluida de poliuretano-cimento ARDEX R15P, consegue-se recuperar o aspeto
original do pavimento, igualando as possíveis descolorações sofridas pelos ataques químicos
superficiais.
ARDEX R15P: Argamassa renovadora de PU cimento para reparação e restauro de pavimentos
de PU cimento.

1
2

Paredes e Meias Canas
Para terminar o acabamento do pavimento, necessitamos apenas da criação de uma meia
cana. Além disso, e por vezes, é necessário revestir parte da parede para obter uma capaci-
dade estanque e resistência química máxima (normalmente em zonas de produção, tanques
de retenção...). Nestes casos utiliza-se a argamassa de pu-cimento ARDEX R10P.

Primário:
A aplicação da argamassa ARDEX R10P
necessita de uma ponte de união para
garantir um suporte correto.
ARDEX R8 P: Primário de aderência
prolongada especial para ARDEX R10P.
Revestimento:
ARDEX R10P: Argamassa de PU ci-
mento para a realização de meias
canas e paredes. Alta resistência quí-
mica e mecânica.

1

2 ARDEX R70P
ARDEX R90P

Suporte
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Pavimentos Industriais

Membrana de Poliureia

Primário:
Um primário correto no sistema de
poliureia é algo básico, a fim de evitar
a subida de bolhas desde o suporte
(ao ser projetada a quente, o ar e a
humidade dos poros do suporte eva-
poram rapidamente criando uma
grande quantidade de bolhas) o que
criaria uma superfície cheia de crate-
ras e poros.
O suporte em que se vai aplicar a po-
liureia não deverá conter humidade.
Caso haja, deverá aplicar-se uma
barreira de vapor ARDEX DPM 1C.
ARDEX PRIMER E: Primário multifun-
cional. 100% sólidos. Boa adesão
sobre suportes porosos secos.
ARDEX DPM 1C: Primário. Bloqueante
de humidade por capilaridade com
posterior aplicação de argamassas
autonivelantes Ardex. Barreira de
vapor. Pode aplicar-se sobre suportes
que contenham até 98% de HR. 1 ca-
mada única.
Revestimento:
ELASTORAPID VK260: Impermeabili-
zante poliuréico a quente de alta ve-
locidade de polimerização. Seca em
7 segundos. Aplicação através de
equipamentos airless, bi-mixer de
pressão elevada.

1

2

*Nota: recomenda-se pulverizar o primário com areia para obter maior superfície de contacto. No caso de pavimentos
muito húmidos onde se tenha aplicado ARDEX DPM1C, a camada de DPM não pode ser pulverizada, nestes casos aplica-
se uma demão de ARDEX PRIMER E sobre o ARDEX DPM 1C e areia.

A poliureia é um revestimento polimérico com grandes benefícios, cujas resistências mecânicas
e químicas são muito elevadas. Impermeável e com ótima capacidade de alongamento, per-
mite absorver movimentos e microfissuras do suporte, além de uma velocidade de reação ex-
traordinária, pois a sua secagem total é obtida após 7 segundos desde a aplicação.
A sua aplicação realiza-se através de máquina de projeção a quente, do género de equipa-
mentos airless bi-mixer de pressão elevada.
A Ardex dispõe de uma poliureia pura muito versátil, utilizável como revestimento do pavimento
e também como impermeabilizante.

Produto Rendimento Comentários

PRIMÁRIO
(H.R. < 4%)

ARDEX 
PRIMER E

250 gr/m2 por capa

Normalmente é suficiente uma
camada. Em substratos dema-
siado porosos, aplicam-se 2 ca-
madas (espessura mínima da
camada húmida: 200 mícron).

PRIMÁRIO
(H.R. > 4%)

ARDEX DPM 1C 600 gr/m2

O rendimento expresso conse-
gue-se aplicando uma camada
com uma espátula dentada.

ACABAMENTO
ELASTORAPID

VK260
2 - 3 Kg/m2 Aplicado com máquina de

spray a quente.

1 2



Colocação de Cerâmica
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SELETOR DE ADESIVOS

SELETOR DE JUNTAS

1

2

Cerâmica Pedra Natural Piscinas e Spas

Interior Exterior Interior
Suporte 

Cimentoso
Suporte 
Poliéster

Formato
Pequeno

COLACEM COMPACT
ARDEX X7G FLEX

COLACEM COMPACT
ARDEX X7G FLEX

ARDEX S16
ARDEX X7G

FLEX
ARDEX WA

Formato
Grande

ARDEX S27W ARDEX X77 ARDEX S27W ARDEX X77 ARDEX WA

Cerâmica Pedra Natural 
Piscinas e Spas
(e Industria)

Interior Exterior Interior
Ataque 
químico 
LIGEIRO

Ataque 
químico

MODERADO

Ataque 
químico 
FORTE

Junta Estreita
ARDEX 
FG FLEX

ARDEX 
FG FLEX

ARDEX MG ARDEX JK ARDEX EG8 ARDEX WA

Junta Larga ARDEX BS ARDEX BS - - ARDEX EG8 ARDEX WA



(Comprimento da peça + Largura da peça) x Largura da Junta x Profundidade da Junta

(Comprimento da peça x Largura da peça)
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Sistema Industrial - Grés Antiácido

Colocação de Cerâmica

Em indústrias lácteas, cozinhas industriais, matadouros, etc. torna-se imprescindível um elevado
nível de higiene, uma vez que os pavimentos estão continuamente a ser submetidos a ataques
químicos dos produtos manipulados, bem como pelos empregados de limpeza. Com o objetivo
de neutralizar estas condições altamente agressivas, será necessário implementar um sistema
em que a junta seja perfeitamente impermeável, antibacteriana e resistente.

Adesivo:
ARDEX X7G FLEX: Adesivo flexível de
elevada capacidade de trabalho, mui-
to adequado para materiais pouco
porosos, de cor cinzenta e para apli-
cação tanto em interiores como em
exteriores. Produto certificado se-
gundo a norma EN 12004: C2 TE S1.
EC1 de emissão muito baixa.
Junta:
ARDEX WA: Resina epóxi para selagem
de juntas de 2 a 15 mm. Muito resis-
tente aos ataques químicos e de fácil
limpeza, não precisa de água quente.
É aplicável em pavimentos e paredes,
e cumpre a norma EN 13888 RG.

Notas:
Nos casos em que seja necessário
uma impermeabilidade total do sis-
tema, poderá ser utilizada uma ar-
gamassa para junta epoxídica ARDEX
WA (conforme está ou acrescentando
até 15% de areia 0,6-0,7 mm) como
adesivo, para colocação do grés an-
tiácido.

Sistema de limpeza da junta:
Após a aplicação da junta ARDEX WA
e passados entre 15 e 20 minutos,
emulsionam-se os restos humede-
cendo a superfície com água através
de um pulverizador.
Deixa-se atuar durante uns 5 minutos,
para voltar a emulsionar os restos
utilizando uma esfregão branco e
realizando movimentos circulares,
exercendo uma pressão suave.
Após a segunda emulsão, os restos
são recolhidos com uma esponja, evi-
tando deixar pelos na superfície. Os
restos não emulsionados não poderão
ser retirados uma vez catalizado o
material.

1

2

1

2

Nivelamento

Reparação

Cálculo de Consumos:

x 1,5 =Kg/m2
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Colocação de Cerâmica

Sistema Pedra Natural
A evaporação da água das argamassas utilizadas para a colocação de pedra natural (arga-
massas de reparação, adesivos e juntas) provoca variações físicas ou estéticas nas peças, como
o aparecimento de manchas, empenamento, separação do suporte, etc.
A fim de neutralizar estes defeitos, a Ardex desenvolveu uma tecnologia consistente para im-
pedir a evaporação da água da argamassa. Esta tecnologia, denominada “Efeito Ardurapid®”
produz-se na cristalização da água de amassar no interior da argamassa evitando, como tal,
a sua evaporação.

Adesivos:
ARDEX S16: Adesivo flexível para a colo-
cação de pedra natural e materiais de
construção, sem aparecimento de man-
chas. Especialmente concebido para a
colocação de peças de mármore, é de
cor cinzenta e utilizável em interiores.
Possui efeito Ardurapid® e tem certifica-
ção segundo a norma EN12004: C2 FT.
ARDEX S27W: É um adesivo flexível com
tecnologia Microtec® e efeito Ardurapid®,
apropriado para a colocação em ca-
mada fina de pedra natural ou suporte
de pedra natural e materiais de constru-
ção, sem aparecimento de manchas. De
cor branca e utilizável em interiores, está
certificado segundo a norma EN 12004:
C2 FTE S1.
Juntas:
ARDEX MG: É uma argamassa colorida
para selagem de juntas especial para
mármore e pedra natural. Utilizável em
larguras de junta com o máximo de 8
mm de espessura, em interiores: Possui
“Efeito Ardurapid®” e cumpre a norma
EN 13888 CG2 WA.
ARDEX FS FLEX*: É uma argamassa fle-
xível para o selagem de juntas de 1 a 6
mm com tecnologia Microtec®. Uma ar-
gamassa hidrofóbica para utilização em
interiores e exteriores. Cumpre a norma
EN 13888 CG2.
ARDEX ST: Silicone para selagem e
pedra natural, aplicável tanto em interio-
res como exteriores.

Notas:
*Pedras pouco sensíveis à humidade
podem ser betumadas as juntas com
ARDEX FS FLEX.
A reparação ou nivelação anterior à co-
locação a pedra natural deverá ser feita
com argamassas de reparação ou nive-
lação Ardurapid® (ARDEX A45, ARDEX A
38, ARDEX IFS MIX).

1

2

1

2

Nivelamento

Reparação
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Sistema Banhos e Terraços

Colocação de Cerâmica

Impermeabilização:
ARDEX 8+9 é uma membrana imper-
meável, flexível e bi-componente sem
solventes, que pode ser aplicada tanto
com espátula como com rolo. É revestível
após duas horas e pode ser utilizada em
interiores e exteriores. Consumo: 1,5 kg/m2

(em duas camadas).
Colocação de peças de cerâmica:
COLACEM COMPACT GRIS é um adesivo
em base de cimento especial e de ligante.
Utilizável para colocação de grés porce-
lânico, mármores e materiais pouco po-
rosos, tanto em revestimentos verticais,
como horizontais. Adequado para ser
utilizado em interiores e exteriores, é um
produto certificado de acordo com a
norma EN 12004: C2TE.
ARDEX X7G FLEX: Um adesivo flexível
de elevada capacidade de trabalho, es-
pecialmente indicado para materiais pou-
co porosos, de cor cinzenta e aplicável
em interiores e exteriores. Certificação
EN 12004: C2 TE S1. EC1 de emissão bai-
xa.
ARDEX X77: Adesivo flexível com tecno-
logia Microtec® para a colocação de ma-
teriais pouco porosos. Impermeável, al-
tamente deformável e reforçado com fi-
bras, oferece um elevado rendimento.
Sem eflorescências. Para a utilização em
paredes e pavimentos, em interiores e
exteriores. Certificação EN 12004: C2 TE
S1. EC1 de emissão muito baixa.
Betumação:
ARDEX FS FLEX*: Argamassa flexível para
selagem de juntas de 1 a 6 mm. Com
tecnologia Microtec® e hidrofóbica, é ade-
quado para aplicação em interiores e
exteriores. Cumpre a norma EN 13888
CG2.
ARDEX BS: Argamassa universal para se-
lagem de juntas de 2 a 20 mm, é transi-
tável após 4 horas. Em interiores e exte-
riores. Cumpre a norma EN 13888 CG1.
ARDEX SN: Silicone neutro para utilização
tanto interiores como em exteriores.

1

2

3

1

3

2

Reparação

A Ardex desenvolveu uma gama de produtos especialmente indicada para a realização ou re-
novação de casas de banho e terraços, de máxima rapidez e facilidade de aplicação. 
A membrana cimentosa impermeabilizante ARDEX 8+9 adere sobre qualquer tipo de suporte
limpo, característica que permite a renovação de casas de banho e terraços sem necessidade
de retirar os azulejos ou tijoleiras existentes, além de que a sua secagem rápida permite a ade-
rência das peças novas, passadas apenas horas desde a sua aplicação e permitindo uma fina-
lização destes trabalhos em tempo record.

VANTAGENS

> Fácil de reparar. Uma das vantagens da membrana
ARDEX 8+9 é o facto de estar diretamente aderida aos
suportes, fazendo com que eventuais infiltrações produ-
zidas por perfurações acidentais, apareçam no mesmo
ponto em que é produzida a lesão. Tal favorece uma so-
lução especialmente fácil, pois basta uma simples pin-
tura da zona afetada para reverter o problema.

> Dobro do tempo aberto.ARDEX X77, com aumento para
dobro do tempo aberto, torna-se ideal para a sua apli-
cação em terraços, uma vez que o tempo de colocação
é muito maior que o de um adesivo convencional.

> Facilidade de limpeza. As juntas ARDEX oferecem uma
grande facilidade de limpeza, uma vez que proporcio-
nam uma margem do tempo de segurança muito ele-
vada antes de proceder à sua limpeza (superior a 2
horas, dependendo das condições atmosféricas e a ab-
sorção das tijoleiras).

Observações:
Na realização de terraços é especialmente importante
abranger o perímetro das juntas de dilatação (5-10 mm),
sendo também recomendável deixar juntas de movi-
mento em segmentos de 20 m2 (valor variável em fun-
ção do clima da zona, do coeficiente de dilatação e do
tamanho das peças).
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Colocação de Cerâmica

Sistema Spas, Jacuzzis e Piscinas
A realização ou renovação de zonas de spa, jacuzzi e piscinas pode ser feita de forma simples
e rápida através da utilização de produtos Ardex. 
A membrana cimentosa impermeabilizante ARDEX 8+9, que adere sobre qualquer tipo de su-
porte limpo, facilita a renovação deste tipo de espaços de forma rápida, uma vez que é aplicá-
vel diretamente, sem demolição prévia dos azulejos ou tijoleiras existentes, sendo também de
rápida secagem (permite a aderência das peças novas duas horas após a sua aplicação).

Impermeabilização:
ARDEX 8+9: Membrana impermeável,
flexível e bi-componente sem solventes.
Aplicável por espátula ou rolo. Revestível
após 2 horas. Exterior e interior. Con-
sumo: 1,5 kg/m2 (em duas camadas).
Adesivo:
ARDEX X7G FLEX: Adesivo flexível de
elevada capacidade de trabalho, muito
adequado para materiais pouco po-
rosos, de cor cinzenta, é aplicável em
interiores e exteriores. Certificação EN
12004: C2 TE S1. EC1 de emissão muito
baixa.
ARDEX X77: Adesivo flexível com tec-
nologia Microtec® para a colocação de
materiais pouco porosos. Impermeável
e altamente deformável. Sem eflores-
cências. Reforçado com fibras. Rendi-
mento elevado. Para aplicação em pa-
redes e pavimentos, em interiores e
exteriores. Certificação EN 12004: C2
TE S1. EC1 de emissão muito baixa.
Betumação:
ARDEX EG8: Junta híbrida epóxi-ci-
mento para selagem de juntas de 2 a
12 mm. Combina as vantagens das
juntas cimentosas e epoxídicas. Resis-
tente aos ataques químicos e físicos.
Muito fácil de limpar. Cumpre a norma
EN 13888 CG2 WA. Cumpre a norma
EN 12004 C2E.
ARDEX FS FLEX*: Argamassa flexível
para a selagem de juntas de 1 a 6 mm
com tecnologia Microtec®. Hidrofóbica.
Exterior e interior. Cumpre a norma
EN 13888 CG2.
ARDEX JK: Argamassa rápida de cor
branca para a selagem de juntas de 1
a 8 mm. Especial para piscinas. Transi-
tável em 90 minutos. Cumpre a norma
EN 13888 CG2.
ARDEX SE:Silicone sanitário. Exterior e
interior. 

1

3

2

1

2

3

Reparação

VANTAGENS

> ARDEX EG8é a junta ideal para zonas de spa, piscinas e jacuzzis. Graças à sua tecnologia
híbrida, resiste perfeitamente às mudanças de pH produzidas pela desinfeção das águas,
dos líquidos de limpeza (por muito agressivos que estes sejam) e a proliferação de fun-
gos e bactérias. 

> A junta ARDEX JK, por estar formulada com areias não sensíveis aos ataques ácidos,
pode ser uma boa solução em alguns casos, uma vez que representa maior resistência
que uma junta cimentosa padrão.
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Sistema Grandes Formatos

Colocação de Cerâmica

Adesivos:
Utilização em interiores: ARDEX S27W -
Adesivo flexível com tecnologia Microtec®
e efeito Ardurapid®, recomendado para a
colocação em camada fina ou média, de
peças de pedra natural e materiais de
construção, evitando o aparecimento de
manchas. Cor branca. Certificação EN
12004: C2 FTE S1.
Utilização em exteriores: ARDEX X77 - Ade-
sivo flexível com tecnologia Microtec® para
a colocação de materiais pouco porosos.
Impermeável e altamente deformável.
Sem eflorescências. Reforçado com fibras.
Oferece um rendimento elevado. Em pa-
redes e pavimentos, tanto para exterior
como para interior. Certificação EN 12004:
C2 TE S1. EC1 de emissão muito baixa.
Juntas:
ARDEX FS FLEX*: Argamassa flexível para
a selagem de juntas de 1 a 6 mm com tec-
nologia Microtec®. Hidrofóbica. Utilização
em exteriores e interiores. Cumpre a
norma EN 13888 CG2.
ARDEX SN: Silicone neutro para utilização
em interiores e exteriores.
Notas:
Para a aplicação de grandes formatos é
indispensável utilizar o método de dupla
colagem (com aplicação de cimento cola
tanto no suporte como no reverso da
peça), a fim de garantir 100%de contacto
entre o adesivo e a peça.
Quanto maior for o tamanho da peça, mais
crítica se torna a nivelação do suporte (de-
vem seguir-se as indicações do fabricante)
pelo que a utilização de argamassas au-
tonivelantes e de renovação ARDEX, torna
a nivelação muito mais simples e rápida.

1

2

1

2

Nivelamento

Reparação

Os avanços técnicos na indústria cerâmica permi-
tem, atualmente, o fabrico de peças com formatos
cada vez maiores.
O principal inconveniente nestes grandes formatos
reside no facto do seu fabrico ser feito a partir de
cerâmicas muito densas e pouco porosas. Estas ca-
racterísticas demonstram a importância da capa-
cidade de adesão que o cimento cola que vai ser
utilizado oferece. 
Além disso, existe outro fator de grande importância
a considerar neste campo. A manipulação de for-
matos ampliados torna-se dificilmente manipulável

e a sua aplicação torna-se mais lenta, o que torna
o tempo de abertura dos cimentos cola um ponto
crítico.
Por último, mas não menos importante, representa
a grande densidade e superfícies destas peças, o
que impede a correta evaporação da água de mis-
tura das argamassas, especialmente em interiores,
sendo este fator determinante para optar pela uti-
lização de argamassas com tecnologia de auto-se-
cagem - Ardurapid®, as quais ao aplicar e secar
sem evaporação, não se vêm afetadas pela densi-
dade e tamanho de tais peças.
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Colocação de Cerâmica

Sistema Renovação de Cerâmica sobre Cerâmica Existente
Um dos processos mais pesados na renovação de banhos e cozinhas é a gestão da demolição
e remoção da cerâmica existente. Graças às argamassas Ardex estes trabalhos podem ser fei-
tos sem necessidade de demolição prévia.

Sistema I

Ponte de união:
ARDEX 8+9: Membrana impermeável,
flexível e bi-componente sem solven-
tes. Aplicável por espátula ou rolo. Re-
vestível após 2 horas. Exterior e
interior. Consumo: 0,5 Kg/m2 .
Adesivos:
COLACEM COMPACT GRIS: Adesivo à
base de cimento especial com ligan-
tes, para colocação de grés porcelâ-
nico, mármores e materiais pouco
porosos. Em revestimentos verticais
e horizontais. Exterior e interior. Cer-
tificação EN 12004: C2TE.
ARDEX X7G FLEX: Adesivo flexível de
elevada capacidade de trabalho,
muito adequado para materiais
pouco porosos. Cor cinzenta. Exterior
e interior. Certificação EN 12004: C2
TE S1. EC1 de emissão muito baixa.
Juntas:
ARDEX FS FLEX*: Argamassa flexível
para a selagem de juntas de 1 a 6 mm
com tecnologia Microtec®. É hidrofó-
bico e a sua utilização apta tanto
para interiores como exteriores.
Cumpre a norma EN 13888 CG2.
ARDEX BS: Uma argamassa universal
para selagem de juntas de 2 a 20
mm, transitável após 4 horas. Utiliza-
ção em interior e exterior. Cumpre a
norma EN 13888 CG1.

1
2

3

1

2

3

Sistema II

Adesivo e ponte de união:
ARDEX X77: Adesivo flexível com tec-
nologia Microtec® para a colocação
de materiais pouco porosos. Imper-
meável e altamente deformável. Sem
eflorescências. Reforçado com fibras.
Rendimento elevado. Para paredes e
pavimentos em interior e exterior.
Certificação EN 12004: C2 TE S1. EC1
de emissão muito baixa.
Juntas:
ARDEX FS FLEX*: Argamassa flexível
para a selagem de juntas de 1 a 6 mm
com tecnologia Microtec®. Hidrofó-
bica. Exterior e interior. Cumpre a
norma EN 13888 CG2.
ARDEX BS: Argamassa universal para
selagem de juntas de 2 a 20 mm.
Transitável após 4 horas. Exterior e
interior. Cumpre a norma EN 13888
CG1.

1

3

Cerâmica
existente

Notas:
Caso se opte pela aplicação do sis-
tema II, sobre cerâmica existente de
porosidade nula, recomenda-se apli-
car uma primeira camada de con-
tacto com o reverso da espátula
dentada ou com uma espátula lisa,
pressionando fortemente para que
atue como primário. Uma vez apli-
cada a primeira camada, poderá pro-
ceder-se à colocação da cerâmica
nova.
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Sistema Rápido de Renovação

Colocação de Cerâmica

Em locais ou zonas de passagem frequente, como centros comerciais, estações de comboio
ou metro, etc., os trabalhos de renovação precisam de um trabalho o mais célere possível, in-
terrompendo minimamento o seu trânsito. Como tal, os produtos Ardex com tecnologia Ardu-
rapid® são a melhor opção nestes casos. A sua velocidade de aplicação e secagem
extremamente elevada e sem que as condições climatéricas alterem o seu processo - uma vez
que a argamassa reage cristalizando a água de mistura - permitem realizar os trabalhos em
tempos record.

Reparação de áreas com peças partidas:
ARDEX A45: Argamassa fina de aplica-
ção ultra rápida Ardurapid®, para repa-
ração do betão e argamassa (arranjos
de cantos de degraus, pilares, balcões e
enchimento de todo o tipo de buracos).
Secagem em 45 minutos. Interior. Certi-
ficação EN 13813: CT C40 F7. EC1 de
emissão muito baixa
Adesivos:
ARDEX S16: Adesivo flexível para coloca-
ção de pedra natural sem manchas e
materiais de construção. Especial para
mármore. Cor cinzenta. Interior. Com
efeito Ardurapid®. Certificação EN 12004:
C2 FT.
ARDEX S27W: Adesivo flexível com tec-
nologia Microtec® e efeito Ardurapid®.
Para a colocação em camada fina ou
média, de pedra natural e materiais de
construção, sem aparecimento de man-
chas. Cor branca. Interior. Certificação
EN 12004: C2 FTE S1.
Junta:
ARDEX JK: Argamassa especialmente in-
dicada para a utilização em piscinas. É
rápido, de cor branca. Aplicável para a
selagem de juntas de 1 a 8 mm. Transitá-
vel em 90 minutos. Cumpre a norma EN
13888 CG2.
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Reparação de Betão

Uma das principais causas do envelhecimento
do betão é a presença de CO2 na atmosfera,
sendo este o elemento causador da ocorrência
de carbonatação no mesmo, dado que diminui o
seu valor pH e ataca as armaduras, produzindo
a sua oxidação e posterior deterioração.
Nestes casos, e para a restauração do passi-
vante, cumprem-se as diretrizes da norma euro-
peia EN 1504 “Produtos e sistemas para a
reparação e proteção de estruturas de betão”
através do Princípio 7 [RP] (revestimento da ar-
madura de argamassa). O procedimento con-
templado nesta norma baseia-se no saneamento
prévio do betão danificado, na eliminação do
óxido na armadura, na sua proteção e na recons-
trução das zonas danificadas, através de arga-
massas tixotrópicas ou fluídas.
Este tipo de aplicações ocorre em zonas de for-
jamento, como vigas, pilares, etc.

Notas:
Para aplicações com argamassas fluídas, o pro-
duto deve ser aplicado por vazamento no inte-
rior de uma cofragem previamente construída.

ATAQUE ÁCIDO

OXIDAÇÃO E RUTURA

CARBONATAÇÃO

CO2 + Ca(OH)2 ➜ CaCO3+H2O

23



24

Reparação Estrutural - Betão Deteriorado

Reparação de Betão

Proteções/pontes de união:
ADIPOX PLUS: Adesivo epoxi espe-
cialmente indicado para a união do
betão novo com o velho, capacidade
de trabalho elevada. Protege a ca-
mada de proteção contra a corrosão
e tem certificação UNE EN 1504-4 e
UNE EN 1504-7. 
ADI PASIVANT: Argamassa cimentosa
mono componente, ponte de união e
passivante das armaduras do betão.
Argamassa:
REP-MUR AR: Argamassa de reparação
tixotrópica com fibras incorporadas.
Utilização em reparações estruturais,
com resistência elevada. Aplicável em
espessuras de 0,5 a 70 mm. Sem fis-
suras. Enchimento e acabamento em
reparações. Exterior e interior. Espe-
cialmente indicado para ambientes
agressivos, misturado com inibidores
de corrosão. Contém uma certificação
UNE EN 1504-3:R4. Comportamento
ao fogo classe A1.

1
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REPMUR AR

ADIPOX PLUS
ADI PASSIVANT

Armadura

Betão
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Reparação de Betão

Reparação Estrutural - Vigas e Pilares
O processo de deterioração descrito no capítulo de “Reparações Estruturais” afeta igualmente
vigas e pilares. Neste caso, apesar da atuação se fazer por si mesma, poderão ser aplicados
outros tipos de argamassa para a reposição do material cimentoso na reparação: argamassas
tixotrópicas (REP MUR AR) e argamassas fluidas (CEM GROUT).

1

2

Proteções/pontes de união: 
ADIPOX PLUS: Adesivo epoxi especialmente indicado para a união do
betão novo com o velho, capacidade de trabalho elevada. Protege a
camada de proteção de corrosão. Certificação UNE EN 1504-4 e UNE EN
1504-7. 
ADI PASIVANT: Argamassa cimentosa mono componente, ponte de união e
passivante das armaduras do betão.
Argamassas:
REP-MUR AR: Argamassa de reparação tixotrópica com fibras incorporadas.
Para a sua utilização em reparações estruturais - enchimento e acabamentos
em reparações - de resistência elevada. Aplicável em espessuras de 0,5 a
70 mm. Sem fissuras. Utilização em interiores e exteriores. Especialmente
indicado para ambientes agressivos. Aditivado com inibidores de corrosão.
Certificação UNE EN 1504-3:R4. Comportamento ao fogo A1. 
CEM-GROUT: Argamassa fluida sem retração e resistência elevada. Para fi-
xação de peças metálicas, assentamento de muros, pilares, etc. Exterior e
interior. Certificação UNE EN 1504-6.

Notas:
Nos casos em que se utilizam argamassas fluidas, o produto deverá ser
aplicado por descarga numa cofragem previamente feita.
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Impermeabilização por Pressão Positiva

Reparação de Betão

Além da corrosão das camadas de proteção por oxidação devido à ação do CO2, existem outros
elementos naturais como a água, cuja ação deteriora de forma agressiva o betão (corrosão
das proteções, ciclos de congelação, descongelação...). 
Este tipo de deterioração pode ser evitado através da utilização de impermeabilizantes, se-
gundo a norma europeia EN-1504: princípio 1 [PI] “Proteção contra a penetração”:
Para este fim, a Ardex dispõe de uma gama de argamassas impermeabilizantes adequadas
para a proteção do betão em depósitos, depósitos de água potável, canais de rega,... 

Reparação de buracos e imperfeições:
REP-MUR AR: Argamassa de reparação
tixotrópica com fibras incorporadas.
Para reparações estruturais, resistência
elevada. Aplicável em espessuras de 0,5
a 70 mm. Sem fissuras. Enchimento e
acabamentos em reparações. Para uti-
lização em exteriores e interiores, está
especialmente indicado para ambientes
agressivos, aditivado com inibidores de
corrosão. Certificação UNE EN 1504-
3:R4. Comportamento ao fogo A1. 
ARDEX A 46: Argamassa fina de aplicação
rápida para reparação do betão e ar-
gamassas (arranjos de cantos de de-
graus, pilares, balcões e enchimento de
todo o tipo de buracos). Utilização em
interior e exterior. Certificação EN 13813:
CT C20 F5. Com efeito ARDURAPID®
Plus.
Impermeabilizantes:
HUMISTOP N: Revestimento impermeável
à pressão direta e indireta, de forte efeito
hidrorrepelente, pode ser aplicado em
interiores e exteriores. Adequado para
depósitos de água potável em contacto
com água potável segundo RD 140/2003.
Certificação UNE EN 1504-2.
HUMISTOP FLEX: Aditivo líquido para o
HUMISTOP N. Aumenta a flexibilidade e
adesão da argamassa. Misturado com
HUMISTOP N confere flexibilidade ao
revestimento, tornando-se impermeável
e também apto para a sua utilização
com água potável (segundo RD
140/2003). Capaz de impedir pequenas
fissuras eventualmente criadas no su-
porte.
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Betão

1

2



27

Reparação de Betão

Impermeabilização por Pressão Negativa
Um dos problemas que ocorre com frequência nas construções realizadas abaixo do nível do
solo (caves, parques subterrâneos...) ou em pisos baixos, é o aparecimento de manchas nos
pisos e paredes, provocadas pela humidade do subsolo, que penetra por capilaridade nas es-
truturas da construção chegando, em alguns casos, a criar pontos de infiltrações em fissuras
do suporte.
A Ardex dispõe de diversos produtos e sistemas para tratar grande parte dos possíveis casos
de humidade de origem capilar. 

1
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Obstrução das vias de água:
HUMISTOP PLUG: Argamassa de aplicação ul-
trarrápida para a obturação instantânea de
vias de água. Sem retração nem fissuras. Pode
ser trabalhado em canalizações. Fragua debaixo
de água.
Reparação de buracos e imperfeições:
REP-MUR AR: Argamassa de reparação tixo-
trópica com fibras incorporadas. Para repara-
ções estruturais, de resistência elevada. Aplicável
em espessuras de 0,5 a 70 mm. Para enchi-
mento e acabamentos em reparações, sem
fissuras. Utilização interior e exterior, está es-
pecialmente indicado para ambientes agres-
sivos, aditivado com inibidores de corrosão.
Certificação UNE EN 1504-3:R4. Comportamento
ao fogo classe A1. 
HUMISTOP PLUG: Argamassa de aplicação ul-
trarrápida para a obturação instantânea de
vias de água. Sem retração nem fissuras. Pode
trabalhar com canalizações. Forja debaixo de
água.
Impermeabilizantes:
HUMISTOP HWO: Revestimento impermeável
à pressão direta e à contrapressão. “Cristaliza-
dor” de superfícies de argamassa e betão,
para utilização em interiores e exteriores. Ade-
quado a depósitos de água potável e resistente
à água salgada e à poluição atmosférica. Cer-
tificação UNE EN 1504-2. Comportamento ao
fogo classe A1.
HUMISTOP N: Revestimento impermeável à
pressão direta e indireta, com forte efeito hi-
drorrepelente, para aplicação em interiores e
exteriores. Adequado para depósitos de água
potável em contacto com água potável segundo
RD 140/2003. Certificação UNE EN 1504-2.
HUMISTOP FLEX: Aditivo líquido para o Hu-
mistop. Aumenta a flexibilidade e adesão da
argamassa. Misturado com HUMISTOP N con-
fere flexibilidade ao revestimento e torna-se
impermeável. Adequado para ser utilizado
com água potável (segundo RD 140/2003).
Capaz de impedir pequenas fissuras even-
tualmente geradas no suporte.

Notas:
Para a aplicação do HUMISTOP PLUG deve limpar-se a zona de passagem de água
uns 3 cm. Em passagens de água em fissuras, deverá ser feito um enchimento da
fissura começando na parte superior, até alcançar a sua parte inferior (em caudais
muito abundantes deverá ser deixada uma drenagem). 
Antes da aplicação do HUMISTOP HWO deverá ser verificado o pH do betão com o
indicador de fenolftaleína, pois os betões muito velhos ou carbonatados não contêm
hidróxido cálcico, o que poderia impedir que a reação ocorresse. Para melhorar a
penetração do produto, em suportes sem forte presença de água, este deverá ser
humedecido para saturação.

Betão

Penetração
de cristais

Lage de
betão

REPMUR AR

HUMISTOP
HWOJunta entre

muretes
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Reparação de Rápida Colocação em Serviço

Reparação de Betão

Atualmente existem muitos casos em que os tempos de execução de uma reparação são um
fator determinante na eleição dos produtos a serem aplicados. É o caso de edificações do gé-
nero de centros logísticos, empresas de produção contínua ou centros comerciais, apenas para
referir alguns exemplos.
A escolha de cimentos e argamassas de secagem rápida Ardex, com efeito ARDURAPID ® per-
mitem a realização destes trabalhos em tempos record. Zonas transitáveis por veículos em ape-
nas 30 minutos, passeios e lancis reconstruídos e transitáveis em 45 minutos, ou argamassas
e reconstruções de placas de cimentos transitáveis três horas após a sua aplicação.

ARDEX A 45: Argamassa fina de apli-
cação muito rápida para reparação
do betão e argamassas (arranjos de
cantos de degraus, pilares, balcões e
enchimento de todo o tipo de buracos).
A sua secagem de apenas 45 minutos
permite, passado este tempo, a colo-
cação posterior de qualquer tipo de
revestimento (linóleo, pvc, tinta...). Para
utilização em interiores. Certificação
EN 13813: CT C40 F7. Efeito Ardurapid®.
EC1 de emissão muito baixa.

PAVIDUR: Argamassa de reparação flui-
da sem retração e aplicação rápida.
Para reparações muito urgentes, de
resistência elevada. Reparação de las-
cagem em pavimentos, fixações, ban-
cadas por baixo de maquinaria, etc.
Aplicável em câmaras frigorificas e de
congelação em funcionamento, pois
pode ser trabalhado a temperaturas
desde -20°C até + 30°C. Pode ser pi-
sado após 30 minutos. Para utilização
em interior e exterior.

ARDEX A 38: Cimento para construção
de betonilhas. Bombeável. Transitável
após 4 horas e revestível em 48 horas.
Interior-Exterior. Com efeito Ardurapid®
Plus. Certificação EN 13813: CT C40 F5.
Comportamento ao fogo classe A1(fl).
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Betão

Leitada (fresco
em fresco)

ARDEX A38 : AREIA 35/38
(1:4 - 1:6)

Betão

Lâmina 
desacoplamento

ARDEX A38 : AREIA 35/38
(1:4 - 1:6)



Renovação de Paredes e Fachadas

Renovação de Fachadas
Fatores como a exposição prolongada de agentes
atmosféricos (frio-calor, chuva ou a exposição ao
sol) ao longo do tempo, ou uma má execução das
cofragens de betão, pode acabar por danificar as
fachadas dos edifícios. 
Para a sua renovação, serão precisas argamassas
de alisamento e equalização de tons, bem como
para a eventual reconstrução de elementos orna-
mentais para recuperar o seu volume e devolver,
definitivamente, o aspeto original da fachada.
A argamassa ARDEX F5, graças à sua formulação
com cimento Ardurapid Plus®, permite-nos recupe-
rar volumes de qualquer tipo, sem quebras nem
contracções. Além disso, utilizando a argamassa
ARDEX B12, que apresenta a mesma cor que a ar-
gamassa de cimento clássica ou do betão, pode-

mos conseguir que esses elementos pareçam
novos em tempo record.
Outra característica que torna muito especial a ar-
gamassa ARDEX F5, é que é formulada com tecno-
logia Microtec®, as fibras de nanotecnologia Ardex,
que conferem à argamassa um melhor comporta-
mento à fissuração e à absorção de movimentos,
semelhante ao comportamento de uma armadura
com malha de fibra de vidro. 
A excelente adesão sobre qualquer tipo de suporte
e a sua estabilidade volumétrica, convertem o
ARDEX F5numa argamassa ideal para a renovação
de fachadas de elementos de obra (tijolos, cerâ-
mica, pedra natural...) deixando-os aptos para uma
pintura posterior numa só camada e sem necessi-
dade de primário.

ARDEX F5:
Argamassa para encher suportes
verticais em camada fina, média
e grossa. Exterior e interior. Sem
fissuras. Reforçado com fibras,
Tecnologia Microtec®. Deformável.
Efeito Ardurapid® Plus.

ARDEX B12:
Argamassa cosmética de repara-
ção para enchimento e nivela-
mento de irregularidades. Alisa-
mento de muros e acabamentos
de betão. Espessura até 5 mm.
Exterior e interior. Cor cinzenta.
Certificação EN 1504-3:R1.

1
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Renovação de Paredes e Fachadas
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Renovação de Paredes Interiores

Renovação de Paredes e Fachadas

Para a renovação de paredes interiores devemos considerar dois elementos principais: a velo-
cidade de execução e a produção de escombros e poeira.
Ambos os fatores constituem um grande incómodo para os proprietários do imóvel, pois a di-
latação do tempo de atuação reduz o tempo em que se pode usufruir das instalações, sejam
estas privadas ou públicas. Isto agrava-se caso acrescentemos a produção de poeira e escom-
bros, cuja limpeza posterior, neste caso, se torna mais difícil e fastidiosa.
ARDEX possui uma extensa gama de produtos que permite a renovação de paredes e tetos in-
teriores de um edifício de forma rápida e cómoda, sem eliminar os suportes existentes e sem
criar poeiras.
Estes produtos são aplicáveis sobre todo o tipo de suportes e com qualquer espessura, sem
fissuras nem quebras, podem ser utilizados como enchimento, pasta de fixação ou camada de
polimento. 
Pintados ou revestidos ao fim de 24 horas, além de serem impermeáveis ao vapor de água e
não são nocivos à saúde e ao meio ambiente, graças ao seu baixo nível de emissões (EC1).
E o mais importante: não necessitam ser lixados, visto serem alisados com uma esponja húmida
e a talocha, evitando assim os inconvenientes provocados pela poeira do lixamento.

Suportes porosos: Placas de gesso laminado, tintas de acabamento mate, betão, argamassa,
tijoleira, blocos de betão ou betão leve...
Para este tipo de suportes, a Ardex oferece duas pastas à base de gesso sintético, que aderem
sem problemas e são alisados sem dificuldade.

ARDEX A 828 LEMON (de aplicação e secagem rá-
pida): Pasta para o enchimento de juntas, aplicável
sobre qualquer espessura. Sem gretas nem fissuras.
Adequado tanto para gesso, como para enchimen-
tos e como pasta de fixação. Com cheiro a limão.
Certificação EN 13963:4B. Comportamento ao fogo
classe A1. EC1 de emissão muito baixa.

ARDEX W 820 Super Finish (de aplicação e secagem
média): Pasta alterada com polímeros para aplicação ma-
nual, por máquina de projetar ou por rolo. Adequada para
gesso, tanto para enchimentos como pasta de fixação. Apli-
cável em espessuras de camada de 0 a 20 mm. Capaci-
dade de trabalho elevada. Grande capacidade de
enchimento. Lixagem fácil. Certificação EN 13963:4B e EN
13279-1:C6/20/2. Comportamento ao fogo A1. EC1 de emis-
são muito baixa.

1 2
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Renovação de Paredes e Fachadas

Suportes não porosos:
Cerâmica, tintas brilhantes, papel pintado plasti-
ficado...
Em suportes sem porosidade, a aderência do
produto torna-se extremamente importante. A
massa de cimento branco Ardurapid® ARDEX R1é
capaz de aderir sobre qualquer tipo de suporte
não poroso, sem necessidade de imprimação
prévia. E também, por ser um produto Ardura-
pid®, seca por reação da água de amassar sem
qualquer tipo de quebra e com qualquer espes-
sura (isto é, ao trabalhar-se no alisamento das
paredes revestidas, a camada fina sobre a cerâ-
mica, as juntas e os possíveis enchimentos de
peças eventualmente soltas, secam uniforme-
mente).

ARDEX R1: Argamassa fina de cor branca para
renovação de superfícies, enchimento de fissu-
ras, gretas e buracos. Adere sobre todo o tipo de
superfícies de interior. Com efeito Ardurapid®.

*A sua utilização para colocação da junta deve limitar-se a placas
colocadas verticalmente e sem nova montagem. No caso de co-
locação de tetos ou placas remontadas, deverá ser aplicada nas
juntas uma malha autoadesiva para encher com a pasta. A utili-
zação desta malha deve ser estendida a todo o tipo de juntas
de forma opcional para conferir maior continuidade ao sistema. 

Enchimento de juntas sem fita *

As pastas ARDEX A 828 Lemon e ARDEX W 820
Superfinish estão aptas para o enchimento sem
fita de juntas de placas de gesso laminado,
sempre e quando se cumpram as condições
adequadas:

Colocação das placas sobre perfis metálicos.•
Colocação dos parafusos a cada 18-20 cm.•
Enchimento das juntas utilizando uma talocha•
côncava.
Alisamento da junta:•

a) Ardex A828: quando a pasta está en-•
durecida superficialmente (passados cerca
45-60 minutos) humedece-se a junta e
depois alisa-se.
b) Ardex W-820: passadas umas 3 horas•
dá-se uma segunda demão fina do produto
para terminar o alisamento.
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