
Colocação de
revestimentos

cerâmicos



Normativa Europeia

Norma UNE EN 12002:
Adesivos “S1” e “S2”

Marcaçâo CE

O objectivo da nova normativa europeia é codificar os adesivos utilizados na colocação dos ladrilhos cerâmicos para
que, posteriormente, sejam correctamente escolhidos de acordo com a aplicação de cada um.
Essa classificação baseia-se em valores como: a aderência, a presa, o deslizamento e o tempo aberto.
Em termos da sua capacidade de aderência, os adesivos cimentícios dividem-se em dois grandes grupos: C1 e C2.

Esta norma determina a deformação transversal,
“a deformabilidade” sofrida por uma camada de
adesivo cimentício endurecido submetido a uma
carga de 3 pontos. Isto é, mede a capacidade de
um adesivo cimentício endurecido de se
deformar devido às tensões entre o ladrilho e a
superfície de colocação, sem perda significativa
de aderência à superfície revestida.
Só é aplicável aos adesivos cimentícios e às
massas de betumação de juntas que se utilizam
para a colocação de azulejos e ladrilhos
cerâmicos em paredes e pavimentos interiores e
exteriores.
Para que um adesivo cimentício obtenha a
classificação “S” deve incluir na sua composição
química a adição de “polímeros”, isto é, aditivos
flexíveis e redispersáveis que melhoram a
aderência e a flexibilidade em condições
climatéricas adversas (amplitude térmico, gelo, ar,
etc. ...).

Principais vantagens de um adesivo
cimentício S:
Especialmente indicados em aplicações exteriores, sobretudo em FACHADAS.
Garantia de máxima aderência e flexibilidade.
Mais tempo aberto.
Maior resistência ao deslizamento.

A marcação CE, já obrigatória na União Europeia, fornece informação sobre o
produto relativamente às suas principais características e, ao mesmo tempo, dá-
nos uma garantia do mesmo.
Há que ter em conta que nem todos os adesivos à base de cimento com a
marcação CE cumprem com todas as exigências da norma:

Adesivos cimentícios simples: têm a marcação CE e a sua aplicação é 
exclusiva para interiores.
Adesivos cimentícios de alta qualidade: têm a marcação CE + uma 
classificação 12004 (p. ex. C2FE).
Adesivos cimentícios de alta qualidade deformáveis: têm a 
marcação CE + uma classificação 12004 + uma classificação 12002 
(p. ex. C2 TE S1).

Classificação dos adesivos cimentícios segundo
a Norma EN 12002:
S1       Déformaçâo > 2,5 - 5 mm.
S2       Déformaçâo > 5 mm.

Caract. fundamentais Adesivo cimentício
Adesivo de resinas

reactivas
Unidade

Método
de

ensaioCodificação C1 C2 R1 R2

Aderência inicial ≥0,5 ≥1,0 - - N/mm2 EN 1348

Aderência após imersão em água ≥0,5 ≥1,0 - - N/mm2 EN1348

Aderência após acção do calor ≥0,5 ≥1,0 - - N/mm2 EN 1348

Aderência após ciclos gelo-degelo ≥0,5 ≥1,0 - - N/mm2 EN 1348

Tempo aberto após 20 minutos ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 N/mm2 EN 1346

Aderência inicial - - ≥2,0 ≥2,0 N/mm2 EN 12003

Aderência após imersão em água - - ≥2,0 ≥2,0 N/mm2 EN 12003

Aderência após acção do calor - - - ≥2,0 N/mm2 EN 12003

Codificação adicional:

F
Adesivo cimentício de presa rápida.
O que significa um tempo de
espera curto (segundo a norma 
EN 1348).

T
Adesivo cimentício de
deslizamento reduzido. O que
significa uma descolagem nula da
peça. (segundo a norma EN 1308).

E
Adesivo cimentício com tempo
aberto prolongado. O que significa
trabalhar mais comodamente.
(segundo a norma EN 1346).

S
Adesivo cimentício deformável.
O que significa que é capaz de
absorver as contracções (segundo
a norma EN 12002).

Norma UNE EN 12004:
Adesivos Cimentícios “C1” e “C2”.



Como escolher o adesivo adequado?

Tendo em conta estas
características, os adesivos Ardex

são recomendados para as
seguintes aplicações:

Deve-se analisar:
Tipo de suporte existente.
Tipo de peça a colocar.
Variedade de adesivos disponíveis.

Estudo do suporte:
Estabilidade dimensional: as dimensões 
devem manter-se constantes ou com poucas 
variações (devido à humidade ou à 
temperatura)
Flexibilidade: as lajes devem ser capazes de
se deformar, desde que a sua flecha não seja 
superior a 10 mm.
Resistência mecânica: capacidade para 
suportar cargas permanentes.
Reacção à humidade: deve ter-se em 
conta a possível dilatação, decomposição,
fungos, etc., antes de colocar o revestimento,
pois poderá ser necessário um tratamento 
prévio com primário ou impermeabilizante.
Estado da superfície: caso seja muito lisa e
pouco absorvente, poderá ser necessário 
aumentar a rugosidade; caso esteja pouco 
coesa ou com partículas desagregáveis, deverá
aplicar-se um primário endurecedor.
Planimetria: antes da colocação, deverão 
corrigir-se todas as irregularidades existentes 
(concavidades e protuberâncias).

Estudo do material de
aderência ou adesivo
cimentício:

Aderência mecânica: penetração do 
adesivo nos poros da peça e do suporte.
Aderência química: formação de uniões 
químicas por contacto entre o adesivo, o 
suporte e o ladrilho.
Deformação: sobre suportes flexíveis ou 
com movimentos deve-se utilizar um adesivo 
deformável, um ladrilho que não seja 
excessivamente grande e aumentar as juntas 
de colocação e as de divisão.
Resistência ao contacto permanente 
com a água.

PRODUCTO CLASSIFICAÇÂO Consumo talocha
de 6x6x6

Recomendaçâo
ladrilho

Recomendaçâo
de aplicaçâo

COLACEM S C1 T 3,1 Kg/m2 Pequeno formato sobre
suporte poroso

Interiores

COLACEM
COMPACT

C2 TE 2,8 Kg/m2 Grés porcelânico
Exteriores
Interiores

ARDEX X7G
ARDEX X7W

C2 TE 2,5 Kg/m2 Grés porcelânico
Exteriores
Interiores

ARDEX X7G PLUS
ARDEX X7W PLUS

C2 TE S1 2,1 Kg/m2 Pedra natural, sintética,
grés porcelânico

Exterior-Interior
muito flexível

COLACEM FX C2 TE 2,3 Kg/m2 Pedra natural, sintética,
grés porcelânico

Exteriores
Interiores

ARDEX X701 C2 TE S1 1,9 Kg/m2
Pedra natural, grés

porcelânico, grande
formato

Exteriores, fachadas
piscinas, interiores.

ARDEX X701S C2 FT 2,3 Kg/m2
Pedra natural, grés

porcelânico, grande
formato

Exteriores, fachadas
piscinas, interiores.

Muito rápido.

ARDEX FB9L C2 E 2,2 Kg/m2 Grés, grés porcelânico e
pedra natural

Exterior-interior
Fluido

Só pavimentos

ARDEX S16 CE 2,9 Kg/m2 Pedra natural e mármore Interiores

ARDEX S20 CE 1,2 Kg/m2 Pedra natural e mármore Interiores

ARDEX WA R2 T 3,7 Kg/m2 Antiácidas
Exterior e interior

Necessidades químicas
especiais



Adesivos

Adesivo Cimenticio C1

Adesivos Cimenticios C2

COLACEM S Adesivo cimentício de cor branca para aplicação em
camada média de ladrilho e grés em interiores.

Interior
pavimentos-paredes

7 1/4 l. água
25 Kg. pó

4 horas 24 horas
8 h. paredes

24 h. pavimentos

COLACEM
COMPACT

Adesivo cimentício flexível de cor cinza ou branca,
resistente à água, para a colocação de todo o tipo de

cerâmica e grés porcelânico.
Interior-exterior

pavimentos-paredes
7 1/4 l. água
25 Kg. pó

4 horas 24 horas
8 h. paredes

24 h. pavimentos

COLACEM FX
Adesivo cimentício flexível branco, impermeável,

indicado para qualquer revestimento cerâmico, mesmo 
de baixa porosidade.

Interior-exterior
pavimentos-paredes

9 1/2 l. água
25 Kg. pó

5 horas 24 horas
8 h. paredes

24 h. pavimentos

ARDEX X7G
ARDEX X7W

Adesivo cimentício flexível, resistente à água, de cor 
cinza e branco, para a colocação de todo o tipo de 

peça cerâmica e grés porcelânico.
Interior-exterior

pavimentos-paredes
8 l. água
25 Kg. pó

5 horas 24 horas
8 h. paredes

24 h. pavimentos



Adesivos Cimenticios C2 especiais 
altamente deformáveis
ARDEX X7G PLUS

ARDEX X7W PLUS

Adesivo cimentício flexível resistente às geadas e impermeável,
de cor cinza ou branca, com mais 30% de rendimento. Óptimo 

para a colocação de grés porcelânico e peças de porosidade nula.

Interior-exterior
pavimentos-paredes

91/2+ 93/4 l. água
25 Kg. pó

5 horas 24 horas
8 h. paredes

24 h. pavimentos

ARDEX 

X701

Adesivo cimentício flexível altamente deformável, de cor cinza,
especial para fachadas e peças de grande formato pela sua máxima

aderência e resistência à intempérie. Mais 30% de rendimento.

Interior-exterior
pavimentos-paredes

10 1/2 l. água
25 Kg. pó

5 horas 24 horas
8 h. paredes

24 h. pavimentos

ARDEX 

X701 S

Adesivo cimentício flexível com as mesmas características do 
Ardex X701 mas com uma presa rápida e um tempo de espera

muito curto.

Interior-exterior
pavimentos-paredes

83/4 l. água
25 Kg. pó

30 minutos 90 minutos
8 h. paredes

24 h. pavimentos

ARDEX 

FB9 L

Adesivo cimentício flexível fluido com ajuste de consistência 
variável para a colocação de qualquer revestimento cerâmico em

pavimentos. Especial para grandes superfícies.

Interior-exterior
pavimentos

61/2 + 71/2 l. água
25 Kg. pó

4 horas 6 horas
8 h. paredes

24 h. pavimentos



Adesivos

Adesivo de resina epoxi R2

Estes adesivos cimentícios 
de secagem rápida, com
Efeito Ardurapid, não se
regem pelos parâmetros da
normativa europeia porque,
embora tenham altíssimos
resultados de aderência
inicial e presa muito rápida,
o seu uso limita-se a
interiores e em zonas de
pouca humidade.

Vantagens:

✓ São produtos únicos e específicos para a colocação de mármore e
pedra natural.

✓ Ardex S16: para a colocação em camada fina /Ardex S20: em
camada média-grossa

✓ Não altera o aspecto original: sem eflorescências nem manchas na
superfície, mesmo nas peças mais claras ou transparentes!

✓ Máxima aderência.
✓ Utilização final em tempo mais curto: realização de todo o

processo em menos de 8 horas!

Ardex dispõe do sistema especial de colocação de mármore e
pedra natural em interiores "Sistema Mar-Flex"

ARDEX WA Adesivo resistente aos ataques químicos e a limpezas agressivas.
Muito fácil de aplicar e de limpar.

Interior-exterior
pavimentos-paredes

A (3 Kg.) 
B (1 Kg.)

80 minutos 12 horas
12 h. paredes

12 h. pavimentos

ARDEX S16
ARDEX S16 W

Adesivo cimentício especial para mármore e pedra natural com secagem
rápida que evita as eflorescências e a descoloração da peça.

Interior
pavimentos-paredes

6 1/2 6 3/4 l. água
25 Kg. pó

30 minutos 2 horas
2 h. paredes

2 h. pavimentos

ARDEX X32 Adesivo cimentício especial com Efeito Ardurapid para interiores e exteriores.

Interior-exterior
pavimentos-paredes

8 - 8 1/2 l. água
25 Kg. pó

60 minutos 3 horas
3 h. paredes

3 h. pavimentos

ARDEX S20
ARDEX S20 W

Com as mesmas prestações que o Ardex S16 mas para ser aplicado em
camada média-grossa (5-20 mm).

Interior
pavimentos-paredes

8 3/4 l. água
25 Kg. pó

40-60 minutos 3 horas
3 h. paredes

3 h. pavimentos

Adesivos especialmente desenvolvidos
para pedra natural e mármore



PRODUCTO DEFINIÇÂO

Aplicável a Mistura Tempo secagem Transitável Espessura junta

Juntas de cimento

ARDEX BS

Argamassa para junta larga disponível
em 12 cores. Com grande capacidade

de preenchimento e aderência.
Repele a sujidade, não fissura 
e é muito fácil de limpar.

interior-exterior 
paredes-pavimentos

5 l. água-25 Kg.
1 l. água-5 Kg.

2 1/2 horas 5 horas 2 - 20 mm.

ARDEX FS

Argamassa flexível para junta fina
disponível em 12 cores. Hidrófuga,
especial para zonas húmidas. Com

grande capacidade de preenchimento 
e aderência. Repele a sujidade, não
fissura e é muito fácil de limpar.

interior-exterior 
paredes-pavimentos

7 1/2 l. - 25 Kg
1 1/2 l. - 5 Kg 2 1/2 horas 5 horas 0 - 4 mm.

ARDEX MG

Argamassa especial para a betumação
de juntas de mármore e pedra
natural disponível em 3 cores.
Com secagem rápida. Evita a

coloração dos cantos.

interior 
paredes-pavimentos

7 3/4 l. água
25 Kg. pó

30 minutos 1 1/2 horas 0 - 8 mm.

Junta epoxi

ARDEX WA
Argamassa resistente aos ataques
químicos e às limpezas agressivas.
Disponível em 2 cores. Muito fácil 

de aplicar e limpar.

interior-exterior 
paredes-pavimentos

A (3 Kg)
B (1 Kg)

80 minutos 12 horas 2 - 15 mm.

Juntas antibacterianas

MICROFLEX F
Argamassa flexível, disponível na cor
branca. Para junta fina, selagem

especialmente higiénica para hotéis,
matadouros, restaurantes, etc.

interior-exterior 
paredes
piscinas

2 1/2 l. água
10 Kg. pó
0,87 l. água
3,5 Kg. pó

45 minutos 24 horas 1 - 5 mm.

MICROFLEX A
Argamassa flexível, disponível na cor
branca. Para junta larga, selagem

especialmente higiénica para hotéis,
matadouros, restaurantes, etc.

interior-exterior 
paredes
piscinas

2 1/2 l. água
10 Kg. pó

45 minutos 24 horas 3 - 20 mm.

Juntas

Consultar outras juntas de silicone:
ARDEX SN (neutra)
ARDEX SE (sanitária)

Fórmula para o cálculo de rendimento das
massas para juntas:

A = Largura da peça em cm.
B = Comprimento da peça em cm.
L = Largura da junta em cm.
P = Profundidade da junta em cm.
D = Densidade do produto em kg.: Ardex BS: 1,4 kg/l

Ardex FS: 1,1 kg/l
Ardex MF: 1,3 kg/l

F = 10 + 10 x P x L x D = rendimento por m2
A   B

Juntas de silicone

ARDEX ST

Silicone especial para a selagem de pedra
natural disponível em 4 cores. Com
acabamento fungicida. Para juntas de
dilatação, de união e juntas angulares.

Interior e exterior. Resistente à intempérie 
e aos agentes de limpeza e desinfecção.



Exemplo: supermercado, aeroporto, metro, hospital, centro comercial...
1 Caso: Como substituir peças partidas ou em mau estado num corredor de muito trânsito sem
interrupções de passagem?

SISTEMA PARA A RENOVAÇÃO DE
PAVIMENTOS COM CERÂMICA E
MATERIAIS PÉTREOS

...Transitável em menos de 8 horas

45 minutos

90 m

inutos

5 horas

Eliminar as peças em mau estado
ou qualquer outro material que se

possa desintegrar facilmente
1

1

TOTALMENTE
TRANSITÁVEL5

ARDEX A45

Fazer uma betonilha com 
2

ARDEX X701-S

Colocar as peças com adesivo cimentício
3

ARDEX FS

Betumar as juntas das peças colocadas com
4

Sistemas

Vantagens:

✓ Não há custos adicionais (obstáculos,
protecções, etc.).

✓ Não se impede o acesso pedonal.
✓ Não se impede a passagem de

mercadorias.
✓ Não se suspende o trabalho do

pessoal.
✓ Não se altera o horário comercial.
✓ Não há tempos de espera.
✓ Não causa incómodos ao utilizador

ou ao visitante.



SISTEMA PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO
EM CASAS DE BANHO E ZONAS
HÚMIDAS

2

2 HO
RA

S

8 HO
RA

S
ARDEX X7G 

Adesivo cimentício
flexível 

ARDEX 8+9

Membrana bicomponente
revestível ao fim 

de 2 horas

ARDEX FS/SN/SE

Argamassa para junta
fina/silicone

2

3

4

ARDEX A35
ARDEX AM100

Argamassa

1

2 - 3

H
O

RAS

Características:

Ardex A35 Argamassa para execução de betonilhas a partir de 1,5 cm. de 
espessura sobre a qual já se pode colocar a cerâmica ao fim de 3 h.

Ardex AM100 Argamassa de reboco e nivelamento de pavimentos e paredes de 
0,5 a 3 cm, pronta para ser revestida com cerâmicos ao fim de 2 h.

Ardex 8+9 Membrana impermeável, bicomponente e flexível.
Pode aplicar-se com rolo ou talocha.
Ao fim de 2 horas já se pode revestir com cerâmica.
Especial para casas de banho, cozinhas, terraços e varandas.
Também se pode aplicar directamente sobre cerâmica antiga bem 
aderida como ponte de união para assentar cerâmica nova por 
cima.

2 2

3

4

1



3

SISTEMA PARA O NIVELAMENTO
E COLOCAÇÃO EM GRANDES
SUPERFÍCIES

4

Sistemas

✓ Máxima segurança, mesmo em
peças de grande formato.

✓ Deslizamento nula das peças.
✓ Sem eflorescências.
✓ Grande rendimento.
✓ Máxima flexibilidade e

deformabilidade.

ARDEX FS ou ARDEX ST

Argamassa ou silicone para juntas

PROTECER I10 ou PROTECER AG14

Protector ou antigraffiti

ARDEX X701 ou ARDEX X701 S 

Adesivos cimentícios deformáveis especiais

SISTEMA PARA
COLOCAÇÃO EM
FACHADAS

ARDEX S33 ou ADIPOX P/E

Argamassa ou resina para fixações

24 HO
R

A
S

6 HO
RA

S

ARDEX K 14

Argamassa auto-nivelante 
1

ARDEX FB9 L

Cimento cola 
fluido C2 E2

ARDEX FS o BS

Argamassa para junta 
fina ou larga 3

1

2

3

4

Características:

Ardex K 14 Cimento auto-nivelante para revestir,
alisar e nivelar pavimentos interiores.
Espessuras de 0 a 10 mm.
Transitável ao fim de 3 horas.
Revestível com cerâmica ao fim de 24 h.
Pode ser aplicado com bomba.



Preparação do suporte

Primários

ARDEX P51 ARDEX P82
ARDEX 
EP2000

Monocomponente - interiores.
Selagem de suportes porosos
e absorventes (necessário em
suportes de gesso). Retentor
de água. Evita a formação de
bolhas de ar. Sem solventes.

Bicomponente: interiores.
Resina sintética. Selagem de
suportes não porosos, lisos e
vitrificados (p. e. azulejos
antigos). Ponte de união.

Sem solventes.

Bicomponente: interiores e
exteriores. Resina epoxy para
o bloqueio de humidade.

Endurecedor de pavimentos.
Preenchimento de fissuras.
Aderência de materiais.

Argamassa de
reparaçâo

ARDEX FIX

Massa multiusos que serve para tudo. Adere
a qualquer suporte. Actua como ponte de
união e reparador. Para alisar e aderir
materiais. Seca em 30 minutos. Excelente
solução para as pequenas reparações.

Evita a interrupção do trabalho.



Colher
pequena

Ref.
8325 R/14

Rodo de
betumar juntas
em pavimentos
Ref. 197 M/55

Talocha com esfregão
duro ou macio 

Ref.193
Recarga dura:
Ref. 193 E/1 

Recarga macia:
Ref. 193 E/2 

Talocha com
esponja hidro
Ref. 328

Recarga:
Ref: 328E

Talocha de
borracha
dura
Ref. 8398

Jardineiras

Sapato de
bicos

Ref. 4911

Rolo
escorredor

Ref. 828

Escova
industrial

Ref.
51011
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. ...para os melhores

produtos

Misturador
espiral

Ref. 624

Esponja

Talocha dentada
multiusos

Ref. 999 R/0Z

Láminas
dentadas:

Ref. 777 E/28/- -

Recarga
borracha 
macia
Ref. 195 - -

Talocha dentada
Ref.
8092 RZ/2/- -

Consulte o catálogo geral de “Pajarito” para comprovar a
ampla variedade de ferramentas e maquinaria especializada

ARDEX CEMENTO, S.A.
Pol. Industrial Pla de Llerona 
c/. Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona - España
Tel. 00 34 93 846 62 52
Fax. 00 34 93 846 74 38
www.ardex.es / e-mail: ardex@ardex.es

Distribuido por:


