


Colocação de Cerâmica e Pedra Natural

A NORMA EUROPEIA UNE-UN 12004 recolhe nas suas di-
ferentes secções a terminologia dos materiais, os requisitos
que devem alcançar, assim como definições sobre os méto-
dos de trabalho e características da aplicação. O seu campo
de aplicação compreende a colocação de revestimentos ce-
râmicos e a “colocação de outras classes de peças (pedra na-
tural ou aglomerado, etc.), sempre que sejam compatíveis”.
Define o método de camada fina, como modalidade de apli-
cação do adesivo sobre uma superfície plana e posterior es-
palhamento com talocha dentada para obter uma espessura
uniforme; especificando além disso, que a superfície de co-
locação deve ser rígida.

Por sua vez, A NORMA EUROPEIA UNE-EN 12002, recolhe
tanto o método de ensaio de medida da deformação trans-
versal nos adesivos, como a classificação da deformabilidade
dos mesmos segundo o resultado do ensaio..

F Cura rápida > 0,5 N/mm²

T Deslizamento < 0,5 mm

E Tempo aberto ampliado 30’

DEFORMAÇÃO (mm)

 –  ≤ 2,5

S1 (Normal) 2,5 < d ≤ 5

S2 (Melhorada) d > 5

 Aderência 1 2 
 N/mm² Normal Melhorada 

 Inicial 0,5 1

 Água 0,5 1

 Calor 0,5 1

 Gelo-Degelo 0,5 1

 T. Aberto 20’ 0,5 0,5

TIPO ADESIVO

C Cimentoso

D Em Dispersão

R Resina de reação

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NORMA EUROPEIA
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Colocação de Cerâmica

ARDEX é herdeira de uma tradição de mais de 60
anos na excelência do desenvolvimento e fabrico
de materiais de construção com a mais alta quali-
dade. Operando em mais de 50 países em todo o
mundo, a ARDEX é um fornecedor PREMIUM de
produtos para a preparação e revestimento de pa-
redes e pavimentos, assim como de adesivos para
a colocação de cerâmica e pedra natural. Os pro-
dutos ARDEX têm sido prescritos em prestigiosos
projectos de todo o mundo, como o Hotel Burj Al
Arab no Dubai, o Terminal T1 do Aeroporto de Bar-
celona ou a renovação da Sidney Opera House na
Austrália.
Os nossos cientistas de todo o mundo, estão em
constante investigação e criaram as nossas exclu-
sivas tecnologias Ardurapid® e Microtec®, com as
quais a instalação de cerâmica ou pedra natural se
pode realizar em tempos record e de forma total-
mente segura, minimizando inclusive os custos to-
tais do processo e permitindo a renovação de
edifícios em utilização.
Da colaboração dos nossos investigadores com es-
pecialistas em colocação e com os nossos clientes
obtêm-se adesivos de extraordinária facilidade de
utilização, com um máximo rendimento, e que
oferecem máxima segurança na instalação.



Sistema Pedra Natural

A evaporação da água das argamassas utilizadas para a colocação de pedra natural (argamassas de reparação, ade-
sivos 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 impedir 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.
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Adesivos:
ARDEX S16: Adesivo flexível para a colocação
de pedra natural e materiais de construção,
sem aparecimento de manchas. Especial-
mente concebido para a colocação de peças
de mármore, é de cor cinzenta e utilizável em
interiores. Possui efeito Ardurapid® e tem cer-
tificação segundo a norma EN12004: C2 FT.
ARDEX S27W: É um adesivo flexível com
tecnologia Microtec® e efeito Ardurapid®,
apropriado para a colocação em camada fina
de pedra natural ou suporte de pedra natural
e materiais de construção, sem aparecimento
de manchas. De cor branca e utilizável em in-
teriores, 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 in-
teriores: Possui “Efeito Ardurapid®” e cumpre
a norma EN 13888 CG2 WA.
ARDEX FS FLEX*: É uma argamassa flexível
para o selagem de juntas de 1 a 6 mm com
tecnologia Microtec®. Uma argamassa hidro-
fóbica para utilização em interiores e exterio-
res. Cumpre a norma EN 13888 CG2.
ARDEX ST: Silicone para selagem e pedra na-
tural, aplicável tanto em interiores como ex-
teriores.

Notas:
*Pedras pouco sensíveis à humidade  podem
ser betumadas as juntas com ARDEX FS FLEX.
A reparação ou nivelação anterior à colocação
a pedra natural deverá ser feita com argamas-
sas de reparação ou nivelação Ardurapid®

(ARDEX A45, ARDEX A 38, ARDEX IFS MIX).

Colocação de Cerâmica
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Colocação de Cerâmica e Pedra Natural

Sistema Banhos e Terraços

Impermeabilização:
ARDEX 8+9 é uma membrana impermeável,
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. Con-
sumo: 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. Utili-
zável para colocação de grés porcelânico, már-
mores e materiais pouco porosos, 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, especial-
mente indicado para materiais pouco porosos,
de cor cinzenta e aplicável em interiores e ex-
teriores. Certificação EN 12004: C2 TE S1.
EC1 de emissão baixa.
ARDEX X77: Adesivo flexível com tecnologia
Microtec® para a colocação de materiais pouco
porosos. Impermeável, altamente deformável
e reforçado com fibras, oferece um elevado
rendimento. Sem eflorescências. Para a utili-
zação 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 se-
lagem de juntas de 1 a 6 mm. Com tecnologia
Microtec® e hidrofóbica, é adequado para apli-
cação em interiores e exteriores. Cumpre a
norma EN 13888 CG2.
ARDEX BS: Argamassa universal para selagem
de juntas de 2 a 20 mm, é transitável após 4
horas. Em interiores e exteriores. Cumpre a
norma EN 13888 CG1.
ARDEX SN: Silicone neutro para utilização
tanto interiores como em exteriores.
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Reparação

A Ardex desenvolveu uma gama de produtos especialmente indicada para a realização ou renovação 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 aderência das peças novas, passadas apenas horas desde a sua apli-
cação e permitindo uma finalização 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 pro-
duzidas por perfurações acidentais, apareçam no
mesmo ponto em que é produzida a lesão. Tal favorece
uma solução especialmente fácil, pois basta uma sim-
ples pintura 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
aplicação em terraços, uma vez que o tempo de colo-
cação é muito maior que o de um adesivo convencio-
nal.

• 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
movimento em segmentos de 20 m2 (valor variável em
função do clima da zona, do coeficiente de dilatação e
do tamanho das peças).

Colocação de Cerâmica
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Sistema Grandes Formatos

Adesivos:
Utilização em interiores: ARDEX S27W - Ade-
sivo flexível com tecnologia Microtec® e efeito
Ardurapid®, recomendado para a colocação em
camada fina ou média, de peças de pedra na-
tural e materiais de construção, evitando o apa-
recimento de manchas. Cor branca. Certificação
EN 12004: C2 FTE S1.
Utilização em exteriores: ARDEX X77 - Adesivo
flexível com tecnologia Microtec® para a colo-
cação de materiais pouco porosos. Impermeável
e altamente deformável. Sem eflorescências.
Reforçado com fibras. Oferece um rendimento
elevado. Em paredes 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 tecnologia
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 indis-
pensável 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 crí-
tica se torna a nivelação do suporte (devem se-
guir-se as indicações do fabricante) pelo que a
utilização de argamassas autonivelantes e de
renovação ARDEX, torna a nivelação muito mais
simples e rápida.
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Nivelamento

Reparação

Os avanços técnicos na indústria cerâmica permitem,
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 características de-
monstram a importância da capacidade 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 formatos am-
pliados torna-se dificilmente manipulável e a sua aplica-

ção torna-se mais lenta, o que torna o tempo de aber-
tura dos cimentos cola um ponto crítico.
Por último, mas não menos importante, representa a
grande densidade e superfícies destas peças, o que im-
pede a correta evaporação da água de mistura das ar-
gamassas, especialmente em interiores, sendo este fator
determinante para optar pela utilização de argamassas
com tecnologia de auto-secagem - Ardurapid®, as quais
ao aplicar e secar sem evaporação, não se vêm afetadas
pela densidade e tamanho de tais peças.

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 cerâ-
mica existente. Graças às argamassas Ardex estes trabalhos podem ser feitos sem necessidade de demolição pré-
via.

Sistema I

Ponte de união:
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: 0,5 Kg/m2 .

Adesivos:
COLACEM COMPACT GRIS: Adesivo à
base de cimento especial com ligantes,
para colocação de grés porcelânico, már-
mores e materiais pouco porosos. Em re-
vestimentos verticais e horizontais.
Exterior e interior. Certificação EN 12004:
C2TE.
ARDEX X7G FLEX: Adesivo flexível de
elevada capacidade de trabalho, muito
adequado para materiais pouco porosos.
Cor cinzenta. Exterior e interior. Certifica-
ção 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 hidrofóbico 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. Utilização em in-
terior e exterior. Cumpre a norma EN
13888 CG1.
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Sistema II

Adesivo e ponte de união:
ARDEX X77: Adesivo flexível com tecno-
logia Microtec® para a colocação de ma-
teriais pouco porosos. Impermeável e
altamente deformável. Sem eflorescên-
cias. 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®. Hidrofóbica.
Exterior e interior. Cumpre a norma EN
13888 CG2.
ARDEX BS: Argamassa universal para se-
lagem de juntas de 2 a 20 mm. Transitá-
vel após 4 horas. Exterior e interior.
Cumpre a norma EN 13888 CG1.

1
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Cerâmica
existente
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Colocação de Cerâmica e Pedra Natural

Notas:
Caso se opte pela aplicação do sistema II,
sobre cerâmica existente de porosidade
nula, recomenda-se aplicar uma primeira
camada de contacto com o reverso da es-
pátula dentada ou com uma espátula lisa,
pressionando fortemente para que atue
como primário. Uma vez aplicada a pri-
meira camada, poderá proceder-se à co-
locação da cerâmica nova.

Colocação de Cerâmica
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Sistema Rápido de Renovação
Em locais ou zonas de passagem frequente, como centros comerciais, estações de comboio ou metro, etc., os tra-
balhos de renovação precisam de um trabalho o mais célere possível, interrompendo minimamento o seu trânsito.
Como tal, os produtos Ardex com tecnologia Ardurapid® 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 aplicação
ultra rápida Ardurapid®, para reparação do
betão e argamassa (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.
EC1 de emissão muito baixa.

Adesivos:
ARDEX S16: Adesivo flexível para colocação
de pedra natural sem manchas e materiais de
construção. Especial para mármore. Cor cin-
zenta. Interior. Com efeito Ardurapid®. Certi-
ficação EN 12004: C2 FT.
ARDEX S27W: Adesivo flexível com tecnolo-
gia Microtec® e efeito Ardurapid®. Para a co-
locação em camada fina ou média, de pedra
natural e materiais de construção, sem apa-
recimento de manchas. Cor branca. Interior.
Certificação EN 12004: C2 FTE S1.

Junta:
ARDEX JK: Argamassa especialmente indi-
cada para a utilização em piscinas. É rápido,
de cor branca. Aplicável para a selagem de
juntas de 1 a 8 mm. Transitável em 90 minu-
tos. Cumpre a norma EN 13888 CG2.
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MATERIAL 

CERÁMICA, GRES, GRES PORCELÁNICO

PEDRA NATURAL ALTA RESISTENCIA QUÍMICA
CARACTERÍSTICAS NORMAIS (CG1) CARACTERÍSTICAS MELHORADAS (CG2)

USO  JUNTA FINA JUNTA LARGA JUNTA FINA JUNTA LARGA JUNTA FINA JUNTA LARGA JUNTA FINA JUNTA LARGA

INTERIOR –– ARDEX BS ARDEX FS FLEX ARDEX G7 FLEX ARDEX MG –– ARDEX RG12 ARDEX WA

EXTERIOR –– ARDEX BS ARDEX FS FLEX ARDEX G7 FLEX –– –– ARDEX RG12 ARDEX WA


 
N
O
M
E


 
C
LA

SS
IF
IC
A
Ç
Ã
O MATERIAL A COLOCAR 

CERÁMICA
GRES 

POROSO
GRES 

PORCELÁNICO
MOSAICO 
VÍTREO

PEDRA NATURAL
QUARTZO

POLIMÉRICO
GRANDE 
FORMATO

SUPORTE
POLIESTER

NÃO SENSÍVEL SENSÍVEL MÁRMORE
TRANSLÚCIDO

INT. EXT. INT. EXT. INT. EXT. INT. EXT. INT. EXT. INT. EXT. INT. EXT. INT. EXT. INT. EXT. INT. EXT.

COLACEM FAST
COMPACT

C2 FT ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

COLACEM 
COMPACT GRIS

C2 TE ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

COLACEM 
COMPACT BLANCO

C2 TE S1 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

ARDEX X7G FLEX C2 TE S1 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

ARDEX X7W C2 TE S1 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

ARDEX X7G PLUS C2 TE S1 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

ARDEX X7W PLUS C2 TE S1 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

ARDEX X77S C2 FTE S1 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

ARDEX X77 C2 TE S1 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔✔ ✔✔ ✘ ✘

ARDEX X78 C2 TE S1 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔✔ ✔✔ ✘ ✘

ARDEX WA R2 T ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ● ● ✘ ✘ ✔✔ ✔✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔✔

ARDEX DITRA FBM C2 E S1 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ ✘

ARDEX X32 C2 FTE S1 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✘ ✘ ✔✔ ✔✔ ✘ ✔ ✘ ✘

ARDEX S16 C2 FT ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✘ ✘ ✔✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

ARDEX S22 C2 FT S1 ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✘ ✘ ✔✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

ARDEX N23 C2 FTE S1 ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✘ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✘ ✘

ARDEX N23W C2 FTE S1 ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✘ ✘

ARDEX S28 C2 FTE S1 ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✘ ✘ ✔✔ ✘ ✔✔ ✘ ✘ ✘

SELECTOR DE ADESIVOS

SELECTOR DE JUNTAS

✔ Adequado / ✔✔ Muito adequado / ✘ Não adequado / ● Em função do tipo de pedra

Colocação de Cerâmica e Pedra Natural
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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 pavimentação consiste na tecnologia Ardurapid®, que permite
a finalização de trabalhos em tempo record, conseguindo tornar mais curtos os prazos de abertura de ser-
viço.
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.

Descrição Capa Material Consumo

Sistema de 
Pavimento 
Industrial

1 ARDEX A45 1,6 Kg/m2

2 ARDEX P51 200-300 gr/m2

3 ARDEX IFS 1,65 kg/m2

4 SEIREPOX MULTICAPA SNELL 300-500 gr/m2

Sistemas parkings de Alta Ocupação

Os hotéis dotados de parque de estacionamento para os
seus clientes, também devem mantê-lo em bom estado
pelo que, e frequentemente, precisam de uma renovação
que melhora as prestações do pavimento e a sua estética.
Os cimentos autonivelantes ARDEX, graças à sua tecnologia
de autosecagem (Efeito Ardurapid®), além de beneficiarem
de uma capacidade de nivelamento extraordinária, secam
em menos de 24 horas, permitindo que a renovação ou
criação da superfície do parque se possa realizar num tempo
record, e aproveitando as temporadas de menor ocupação
do estabelecimento.
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Reparação de fissuras e buracos (caso seja
necessário):
ARDEX A 45: Argamassa muito fina de endure-
cimento muito rápido para reparação de betão e
argamassas (conserto de cantos de escadas, pi-
lares, varandas e preenchimento de todo tipo de
buracos). Secagem em 45 min. Interior. Certifi-
cado EN 13813: CT C40 F7. Efeito Ardurapid®.
EC1 muito baixo nível de emissões.

Primário:
ARDEX P 51: Primário para a selagem de todo o
tipo de suportes porosos. Evita a subida de bol-
has de ar em pavimentos e a desidratação de ar-
gamassas em pavimentos. Sem solventes.
Interior.

Nivelamento:
ARDEX IFS: Para a criação de pavimentos con-
tínuos transitável após 24 horas. Especial para
naves industriais, armazéns, parques de estacio-
namento, etc. Aplicável de 5 a 10 mm de espes-
sura. Altas resistências. Efeito Ardurapid®.
Certificado EN 13813: CT C30 F10 A22. Com-
portamento ao fogo A2flS1. EC1 muito baixo
nível de emissões.

Acabamento:
SEIREPOX MULTICAPA SNELL: Resina epóxi bi-
componente para a realização de pinturas e re-
vestimentos multicamada. Com secagem
ultra-rápida.

1 hora 24 horas1 hora

ABERTURA AO
TRÁFEGO1 2 3

▼ ▼ ▼ 8 horas

4

▼

Pavimentos
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Sistemas de Pavimentos

Instalação de pavimento
Resiliente Fast Flex
Para a aplicação de revestimentos resilientes em locais ou
centros comerciais, devemos considerar os elementos cruciais:
a planimetria do suporte – fundamental para a estética co-
rrecta do pavimento – e a facilidade e rapidez de instalação.
Com os produtos ARDEX pode nivelar-se a superfície do pa-
vimento sem necessidade de eliminar os restos de colas exis-
tentes ou, sobre suportes em bom estado, nivelar-se com
cimento autonivelante, o qual permite o seu recobrimento em
apenas 1 hora.

2
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3

4
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Descrição Capa Material Consumo

Instalação 
Revestimento 
resiliente

1 ARDEX A45 - ARDEX FIX

2 ARDEX P511 (opcional) 100-200 gr/m2

3 ARDITEX NA
CEMENTO:

1,7 kg/m2·mm

4 ARDEX PU 30 (opcional) 150-250 gr/m2

5

ARDEX AF 2365

ARDEX AF 145

ARDEX PREMIUM AF 480 MS

210-520 gr/m2

250-350 gr/m2

800-1500 gr/m2

1 hora1 ABERTURA AO
TRÁFEGO

1 2 54

▼ 4 horas2

3

▼ ▼

1 Sobre suportes porosos
deve aplicar-se o ARDEX
P51 demorando 1 hora.

2 Após 4 horas, uma ca-
mada de 3 mm de ARDI-
TEX NA está suficiente-
mente seca para receber
a maioria dos revestimen-
tos. Para camadas mais
grossas, ao final de 2 ho-
ras aplica-se o primário
bloqueante da humidade
ARDEX PU 30.

Reparação do pavimento:
ARDEX FIX: Especial para reparação de todo o
tipo de suportes. Multiusos. Seca em 30 minu-
tos. Actua também como primário. Interior. Cer-
tificado EN 13813: CT C20 F7. Com Efeito
Ardurapid®.
ARDEX A45: Argamassa muito fina de endure-
cimento muito rápido para reparação de betão
e argamassas (conserto de cantos de escadas,
pilares, varandas e preenchimento de todo tipo
de buracos). Secagem em 45 min. Interior. Cer-
tificado EN 13813: CT C40 F7. Efeito Ardura-
pid®. EC1 muito baixo nível de emissões.

Primário:
ARDEX P51: Primário para a selagem de todo o
tipo de suportes porosos. Evita a subida de bol-
has de ar em pavimentos e a desidratação de
argamassas em pavimentos. Sem solventes. In-
terior.
ARDITEX NA: Argamassa autonivelante bicom-
ponente de elevada aderência sobre qualquer
suporte. Flexível. Transitável ao final de 2 horas.
Aplicável de 0 a 12 mm. Interior. Certificado EN
13813: CT C12 F4. Comportamento ao fogo
A2flS1.
ARDEX PU30: Primário de poliuretano mono-
componente, primário e consolidante de supor-
tes. Bloqueio da humidade até 4% CM. EC1Plus
muito baixo nível de emissões.

Instalação de revestimento resiliente:
ARDEX AF 2365: Adesivo universal em disper-
são aquosa de rápido colocação em serviço. Es-
pecialmente indicado para adesão em húmido.
Indicado para a colocação de PVC, borracha até
2,5 mm, alcatifa e linóleo. EC1Plus muito baixo
nível de emissões.
ARDEX AF 145: Adesivo extra em dispersão
aquosa para revestimentos vinílicos. Para cola-
gem de revestimentos de PVC homogéneo e
heterogéneo em rolo ou placa. Adequado para
colar materiais não porosos entre si. Colagem
por adesão (também em húmido). EC1Plus
muito baixo nível de emissões.
ARDEX PREMIUM AF 480 MS: Adesivo firme-
elástico de amplo espectro à base de silanos
modificados isento de solventes para fixação de
parquet e madeira. EC1Plus muito baixo nível de
emissões.



  Sistemas de 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 car-
bonatação 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 passivante,
cumprem-se as diretrizes da norma europeia EN
1504 “Produtos e sistemas para a reparação e pro-
teção de estruturas de betão” através do Princípio
7 [RP] (revestimento da armadura de argamassa).
O procedimento contemplado nesta norma ba-
seia-se no saneamento prévio do betão danifi-
cado, na eliminação do óxido na armadura, na sua
proteção e na reconstrução das zonas danificadas,
através de argamassas tixotrópicas ou fluídas.
Este tipo de aplicações ocorre em zonas de forja-
mento, como vigas, pilares, etc.

Notas:
Para aplicações com argamassas fluídas, o produto
deve ser aplicado por vazamento no interior de
uma cofragem previamente construída.

ATAQUE ÁCIDO

OXIDAÇÃO E RUTURA

CARBONATAÇÃO

CO2 + Ca(OH)2 ➜ CaCO3+H2O

Reparação de Betão
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Sistemas de Reparação de Betão

Reparação Estrutural - Betão Deteriorado

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 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 tixo-
trópica com fibras incorporadas. Utilização em
reparações estruturais, com resistência elevada.
Aplicável em espessuras de 0,5 a 70 mm.
Sem fissuras. Enchimento e acabamento em
reparações. Exterior e interior. Especialmente
indicado para ambientes agressivos, misturado
com inibidores de corrosão. Contém uma cer-
tificação UNE EN 1504-3:R4. Comportamento
ao fogo classe A1. 

1

2

REPMUR AR

ADIPOX PLUS
ADI PASSIVANT

Armadura

Betão

Reparação de Betão
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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 co-
rrosão. 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 fixação 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.

Reparação de Betão
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Sistemas de Reparação de Betão

Impermeabilização por Pressão Positiva
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, des-
congelação...). 
Este tipo de deterioração pode ser evitado através da utilização de impermeabilizantes, segundo 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 ti-
xotrópica com fibras incorporadas. Para re-
parações estruturais, resistência elevada. Apli-
cável em espessuras de 0,5 a 70 mm. Sem
fissuras. Enchimento e acabamentos em re-
parações. Para utilização em exteriores e in-
teriores, 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 argamassas
(arranjos de cantos de degraus, pilares,
balcões e enchimento de todo o tipo de bu-
racos). Utilização em interior e exterior. Cer-
tificação EN 13813: CT C20 F5. Com efeito
ARDURAPID® Plus.

Impermeabilizantes:
HUMISTOP N: Revestimento impermeável à
pressão direta e indireta, de forte efeito hi-
drorrepelente, 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 HU-
MISTOP N. Aumenta a flexibilidade e adesão
da argamassa. Misturado com HUMISTOP N
confere flexibilidade ao revestimento, tor-
nando-se impermeável e também apto para
a sua utilização com água potável (segundo
RD 140/2003). Capaz de impedir pequenas
fissuras eventualmente criadas no suporte.

1

2

Betão

1

2
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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 estruturas 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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3

    

Obstrução das vias de água:
HUMISTOP PLUG: Argamassa de aplicação ultra-
rrápida para a obturação instantânea de vias de
água. Sem retração nem fissuras. Pode ser tra-
balhado em canalizações. Fragua debaixo de
água.

Reparação de buracos e imperfeições:
REP-MUR AR: Argamassa de reparação tixotrópica
com fibras incorporadas. Para reparações estru-
turais, de resistência elevada. Aplicável em es-
pessuras de 0,5 a 70 mm. Para enchimento e
acabamentos em reparações, sem fissuras. Utili-
zação interior e exterior, está especialmente in-
dicado para ambientes agressivos, aditivado com
inibidores de corrosão. Certificação UNE EN 1504-
3:R4. Comportamento ao fogo classe A1. 
HUMISTOP PLUG: Argamassa de aplicação ultra-
rrápida 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. “Cristalizador”
de superfícies de argamassa e betão, para utilização
em interiores e exteriores. Adequado a depósitos
de água potável e resistente à água salgada e à
poluição atmosférica. Certificação UNE EN 1504-
2. Comportamento ao fogo classe A1.
HUMISTOP N: Revestimento impermeável à pres-
são direta e indireta, com forte efeito hidrorrepe-
lente, 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 Humistop.
Aumenta a flexibilidade e adesão da argamassa.
Misturado com HUMISTOP N confere flexibilidade
ao revestimento e torna-se impermeável. Adequado
para ser utilizado com água potável (segundo RD
140/2003). Capaz de impedir pequenas fissuras
eventualmente 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

Reparação de Betão
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Sistemas de Reparação de Betão

Reparação de Rápida Colocação em Serviço
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 género 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® permitem a realização
destes trabalhos em tempos record. Zonas transitáveis por veículos em apenas 30 minutos, passeios e lancis re-
construídos 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 aplicação
muito rápida para reparação do betão e ar-
gamassas (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 colocação 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 fluida
sem retração e aplicação rápida. Para re-
parações muito urgentes, de resistência
elevada. Reparação de lascagem em pavi-
mentos, fixações, bancadas por baixo de
maquinaria, etc. Aplicável em câmaras fri-
gorificas e de congelação em funcionamento,
pois pode ser trabalhado a temperaturas
desde -20°C até + 30°C. Pode ser pisado
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. Cer-
tificação EN 13813: CT C40 F5. Comporta-
mento 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)
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    Renovação de Paredes e Fachadas

Renovação de Fachadas
Fatores como a exposição prolongada de agentes atmos-
féricos (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 ali-
samento e equalização de tons, bem como para a even-
tual reconstrução de elementos ornamentais 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 recuperar volumes
de qualquer tipo, sem quebras nem contracções. Além
disso, utilizando a argamassa ARDEX B12, que apresenta
a mesma cor que a argamassa de cimento clássica ou
do betão, podemos conseguir que esses elementos pa-
reçam novos em tempo record.

Outra característica que torna muito especial a arga-
massa ARDEX F5, é que é formulada com tecnologia Mi-
crotec®, as fibras de nanotecnologia Ardex, que
conferem à argamassa um melhor comportamento à fis-
suração 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 F5
numa argamassa ideal para a renovação de fachadas de
elementos de obra (tijolos, cerâmica, pedra natural...)
deixando-os aptos para uma pintura posterior numa só
camada e sem necessidade 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 reparação para
enchimento e nivelamento de irregulari-
dades. Alisamento de muros e acaba-
mentos 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

Renovação de Paredes Interiores
Para a renovação de paredes interiores devemos considerar dois elementos principais: a velocidade de execução e
a produção de escombros e poeira.
Ambos os fatores constituem um grande incómodo para os proprietários do imóvel, pois a dilatação 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 escombros, 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 interiores 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, evi-
tando 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 rápida):
Pasta para o enchimento de juntas, aplicável sobre qual-
quer espessura. Sem gretas nem fissuras. Adequado tanto
para gesso, como para enchimentos e como pasta de fi-
xação. 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 manual, por máquina
de projetar ou por rolo. Adequada para gesso, tanto para enchi-
mentos como pasta de fixação. Aplicável em espessuras de ca-
mada de 0 a 20 mm. Capacidade 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 emissão muito baixa.

1 2
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Suportes não porosos:
Cerâmica, tintas brilhantes, papel pintado plastificado...
Em suportes sem porosidade, a aderência do produto torna-se ex-
tremamente importante. A massa de cimento branco Ardurapid®

ARDEX R1 é capaz de aderir sobre qualquer tipo de suporte não
poroso, sem necessidade de imprimação prévia. E também, por ser
um produto Ardurapid®, seca por reação da água de amassar sem
qualquer tipo de quebra e com qualquer espessura (isto é, ao tra-
balhar-se no alisamento das paredes revestidas, a camada fina sobre
a cerâmica, as juntas e os possíveis enchimentos de peças even-
tualmente soltas, secam uniformemente).

ARDEX R1: Argamassa fina de cor branca para reno-
vação de superfícies, enchimento de fissuras, gretas e
buracos. Adere sobre todo o tipo de superfícies de in-
terior. Com efeito Ardurapid®.

*A sua utilização para colocação da junta deve limitar-se a placas colo-
cadas verticalmente e sem nova montagem. No caso de colocação de
tetos ou placas remontadas, deverá ser aplicada nas juntas uma malha
autoadesiva para encher com a pasta. A utilização 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 endurecida su-•
perficialmente (passados cerca 45-60 minutos) hu-
medece-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 alisa-
mento.

Renovação de Paredes e Fachadas
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