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ARDEX P62 SB
Agente consolidante para pavimentos
Primário modificado à base de silicato de sódio, monocomponente, pronto a usar, com um nível de 
emissões muito baixo. 
 
Campo de aplicação: 
Consolidante de superfícies de argamassa ou betão frágeis, porosas e absorventes. 
Para interior. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte deve estar duro, sólido e isento de pó ou outras partículas soltas como tinta, restos de 
cal, argamassas, gessos, resíduos adesivos, etc., que possam prejudicar a adesão ao suporte. 
Antes da preparação mecânica, deverão eliminar-se os restos de verniz, ceras, gorduras, óleos e 
substâncias contaminantes semelhantes.  
Para garantir uma penetração correta do agente consolidante, as superfícies de betão devem ser 
tratadas mecanicamente com uma lixa de grão (16 ou 24) e, depois, aspiradas. 
 
Modo de utilização: 
Agitar o agente consolidante ARDEX P62 SB antes de utilizar. 
Depois de agitar, aplicar o agente consolidante sobre o suporte com um rolo de pelo médio (8-16 
mm), espalhando-o bem e evitando a formação de poças. 
Por norma, deve aplicar-se aprox. 600 g/m2 de ARDEX P62 SB. Sobre o agente consolidante ainda 
fresco, polvilhar agregado de sílica com 0,2–0,8 mm de diâmetro até saturar.  
Deve deixar-se secar o agente consolidante durante 3–5 dias e depois lixar intensamente a superfície 
(com uma lixa de 24 ou 40). Depois de lixar, aspirar bem toda a área. 
Em suportes muito absorventes, pode ser necessário utilizar mais de 600 g/m2 de agente consolidante. 
Neste caso, o tempo de endurecimento aumenta e deve medir-se a humidade do suporte para 
garantir que pode receber o revestimento pretendido. 
 
Instalação de revestimentos: 
Após a consolidação do suporte, devem realizar-se ensaios de resistência à tração para garantir o 
nível de coesão pretendido. Recomenda-se realizar cinco ensaios por cada zona de ensaio e uma 
zona de ensaio a cada 200 m2. 
Aderência de parquê segundo a resistência à tração obtida: 
> 1,5 N/mm2: instalação de pavimento de parquê (padrão quadrado), parquê industrial e parquê 
multicamadas.  
> 2,0 N/mm2: instalação de qualquer tipo de parquê padrão disponível no mercado.  
Aplicação de argamassas autonivelantes segundo a resistência à tração obtida: 
> 0,8 N/mm2: aplicar uma camada de primário ARDEX PU30 na superfície consolidada. Enquanto 
estiver fresco, é possível polvilhar o primário ARDEX PU30 com agregado de sílica (0,2-0,8 mm de 
diâmetro) até saturar. Em alternativa, aplicar o primário ARDEX P82 sobre a camada endurecida 
de ARDEX PU30.  
Independentemente do método de aplicação de primário selecionado, deve aplicar-se posteriormente, 
pelo menos, 2 mm de produto autonivelante ARDEX (se se selecionar o ARDITEX NA, pode ser 
colocado diretamente sobre o primário ARDEX PU30 sem arear). 
 
Em caso de instalação de parquê colado, a resistência à tração do pavimento de instalação da arga-
massa autonivelante deverá ser > 1,5 N/mm2. 
Em caso de dúvida, contacte o departamento técnico da ARDEX. 
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Nota importante: 
Não utilizar sob temperaturas inferiores a +15 °C. Aqueça o primário antes de o utilizar em climas 
frios. 
Evite a formação de poças: podem prejudicar a aderência das camadas seguintes. As poças endu-
recidas devem ser eliminadas mecanicamente antes da realização de qualquer trabalho posterior. 
Não utilize ARDEX P62 SB se o suporte estiver muito húmido ou se for provável o aparecimento de 
humidade por capilaridade nas estruturas em contacto com a terra. O primário ARDEX P62 SB não 
é adequado para argamassas de sulfato de cálcio. 
 
Cuidados: 
Antes de pintar, tape todas as superfícies metálicas, vidros, superfícies lacadas, madeira e restantes 
superfícies metálicas que não devam ser tratadas. Utilize óculos e proteção para a pele. Peça a 
folha de segurança.

Aglutinante: Silicato de sódio modificado.

Agente de limpeza: Água com o produto fresco

Método de aplicação: Rolo de pêlo médio

Rendimento: Aprox. 600 g/m2 (dependendo do estado do suporte)

Tempo de endurecimento: 3–5 dias

Embalagem: Bidão 11 kg

Armazenamento: 12 meses dentro da embalagem original fechada a temperatura superior a +5°C e 
protegido de geadas

Edição: Agosto de 2018

Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)




