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O aparecimento da ARDEX na Alemanha surgiu com a 
descoberta das argamassas autonivelantes em 1949. 
Numa época em que os pavimentos de linóleo e outros 
tipos de materiais começavam a instalar-se em grande 
escala na indústria da construção. 
 
Desde então, a inovação e o desenvolvimento de novos 
produtos mantiveram a ARDEX como a empresa líder 
em produtos de alta tecnologia para pavimentos e para-
mentos verticais. 
Os produtos ARDEX são grandemente reconhecidos e 
considerados como modelo dos materiais para a pre-
paração de suportes que surgiram posteriormente. Um 
exemplo disso, é a argamassa autonivelante ARDUR K 
15, introduzida há mais de 30 anos e que continua a 
ser líder, mesmo perante os seus muitos concorren-
tes. 
 
ARDEX é o criador da tecnologia de auto-secagem, ou 
seja, o chamado “EFEITO ARDURAPID”: os produtos 
com estas características têm um processo químico, 
segundo o qual a água da mistura não se evapora, mis-
turando-se antes internamente, o que permite que o 
suporte esteja completamente seco muito rapidamente 
e assim possa ser revestido numa questão de poucas 
horas. Este intervalo de tempo, comparado com o méto-
do tradicional das esperas de secagem, significa uma 
imediata colocação em serviço. 
 
A melhor qualidade para conseguir os melhores resul-
tados. 
 
Atualmente, o Grupo Ardex conta com aproximada-
mente 3400 empregados, divididos em 59 delegações, 
entre eles escritórios e centros de produção em 100 
países. Este êxito deve-se principalmente à excelente 
relação entre fornecedor e cliente. 

ARDEX headquarters - Witten (Germany)
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Nota: 
 
A Ardex é responsável pela qualidade dos seus produtos.  
As recomendações de aplicação aqui expressas baseiam-se nas provas e experiências práticas. 
Uma dosagem e aplicação fora do descrito exclui a nossa responsabilidade sobre o produto 
e sua aplicação.  
 
Para qualquer informação sobre possíveis dúvidas acerca do produto, contacte o Departamento 
Técnico.  
 
As recomendações técnicas dos produtos podem variar em função do país em que sejam uti-
lizados devido às normas locais específicas e conforme os regulamentos de construção e 
industriais em vigor em cada lugar. 
 
A vigência destas fichas técnicas serão válidas até ao aparecimento de uma nova edição.

A empresa Ardex Cemento, S.A. está certificada pela  
DNV-GL Business Assurance de acordo com a Norma de 

Sistemas de Gestão de Qualidade: ISO 9001:2015
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ADESIVOS PARA CERÂMICA E  
PEDRA NATURAL 

ARDEX X32 

COLACEM FAST COMPACT 

ARDEX S28 

ARDEX S22 

  ARDEX X7W 
ARDEX X7W PLUS 

ARDEX WA 

ARDEX X77 

ARDEX X78 

ARDEX X77S 

ADESIVO 4x4 

COLAFIX 8x8 

ARDEX N23W 



Adesivo flexível para interiores e exteriores

ARDEX X32

Campo de aplicação: 
Para paredes e pavimentos em interiores e exteriores. 
Colocação de peças de pedra natural e colocação de placas de mármore, mármore de Jura, granito, 
quartzito, etc, incluindo peças de terracota sem produzir descoloração. 
Colocação de grés e de cerâmicas vitrificadas. 
Regularização de superfícies em paredes e pavimentos para posteriores trabalhos de colocação 
de peças. 
Adequado para a colocação em pavimentos com aquecimento radiante. 
Aplicação de peças cerâmicas sobre betões ou construções com movimento (com um mínimo de 
3 meses) 
 
Descrição do produto: 
Pó com cimentos especiais, agregados seleccionados e aditivos especiais flexibilizantes. 
Misturado com água, obtém-se uma argamassa flexível, moldável e plástica que endurece pelo 
“Efeito Ardurapid®” (mediante hidratação com completa cristalização da água). 
 
Preparação do suporte: 
O suporte pode estar seco ou húmido mas deve ser firme, resistente e livre de pó, impurezas ou 
partículas soltas. 
Para a colocação de pedras naturais sensíveis à humidade colocadas sobre suportes com camadas 
isolantes ou de separação, o suporte deve estar seco. 
Suportes de escaiola, gesso ou anidrita lixados, ou absorventes devem estar secos e deve.se aplicar 
primário ARDEX P51, diluído 1:3 em água. 
Metal, vidro, lacas e suportes semelhantes, em interiores, deve-se efectuar a aplicação prévia do 
primário ARDEX P82. 
Em pavimentos com peças cerâmicas já existentes deve-se aplicar o primário ARDEX P82, ou o 
próprio ARDEX X32 espatulado em capa fina, sobre o qual se aplicará posteriormente o revestimen-
to. 
Sobre cerâmicas já existentes no exterior, deve-se aplicar o primário ARDEX P4. Em áreas perma-
nentemente húmidas devem aplicar-se os produtos impermeabilizantes ARDEX. 
A colocação de peças com ARDEX X32 sobre pontes de união, primários ou impermeabilizações 
deve-se efectuar sempre depois da sua secagem. 
 
Modo de utilização: 
ARDEX X32 pode utilizar-se em espessuras de 3 a 30 mm, da seguinte forma: 
Em capa fina, com talocha dentada de um mínimo de 8 mm. 
Em capa média, como argamassa para espessuras a partir de 5 mm. 
Em capa grossa, como argamassa de 10 a 30 mm de espessura. 
Deite água limpa num recipiente limpo e acrescente lentamente a quantidade de produto requerida 
de pó. 
Em seguida misture vigorosamente até obter uma argamassa lisa e sem grumos. 
Para o preenchimento e nivelamento de superfícies no pavimento são necessários 8 a 8,5 litros de 
água para misturar 25 kg de ARDEX X32. Para superfícies em paredes são necessários 7,5 litros 
de água. A quantidade correcta de água (densidade) determina-se em função da aplicação, tipo de 
suporte e dimensão da peça que se for colocar. 
A +20 ºC o tempo de utilização o tempo de utilização é de aproximadamente 60 minutos. Depois 
deste tempo começa o endurecimento. A argamassa em processo de secagem não deve ser diluída 
em água, nem deve ser removida e não se deve acrescentar argamassa fresca. 
As temperaturas altas encurtam os tempos de utilização do produto, enquanto as baixas o aumen-
tam. AR
DE
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Colocação em pavimentos: 
Aplicar o adesivo co uma talocha dentada ou uma talocha, para capa média. Quando se trabalha 
com o método de capa grossa, estenda a argamassa de forma habitual, com talocha, assegurando 
que a pedra ou cerâmicas contactem completamente com a argamassa. Trabalhe em áreas pequenas 
de forma a assegurar que a argamassa permanece operativa; a colocação dos materiais deve 
ocorrer enquanto a argamassa ainda está fresca.  
O tempo aberto para utilização é de 30 minutos a partir do momento em que se mistura o adesivo. 
As cerâmicas e/u pedras podem ser movidas durante aproximadamente 20-30 minutos. 
O revestimento depois de colocado, é transitável e betumável ao final de aproximadamente 3 horas. 
 
Colocação em paredes: 
O adesivo pode ser colocado em capa fina ou média. Fixe as peças no decorrer do tempo operativo 
indicado. Caso se utilize o método de capa grossa, o adesivo deve ser colocado no tardoz da peça, 
depois colocá-la e golpeá-la. De acordo com a espessura de aplicação e peso da peça pode ser 
necessária a utilização de cunhas para prevenir o deslizamento das peças. 
 
Nivelar pavimentos e paredes: 
Com ARDEX X32 pode, preencher-se buracos e cavidades, e o trabalho de nivelamento pode efec-
tuar-se até uma profundidade de 30 mm. As camadas de nivelamento ficam secas ao final de 2 a 
3 horas, aproximadamente, e depois já se pode iniciar o trabalho de aplicação de peças. 
 
Recomendações: 
DE forma a proteger o suporte contra a humidade devem aplicar-se os impermeabilizantes ARDEX. 
Para a aplicação de mármore translúcido ou de pedras naturais em interiores deve utilizar-se ARDEX 
N23W. 
Para a betumação de placas de mármore e de outras placas de pedras naturais sensíveis à humidade, 
deve utilizar-se a argamassa especial ARDEX MG.  
Para instalação sobre suportes onde possa existir contracção pela secagem devem prever-se juntas 
de dilatação. 
Em caso de dúvidas para aplicação de peças muito porosas ou delicadas, recomenda-se a realização 
de um teste prévio. 
ARDEX X32 deve ser aplicado a temperaturas superiores a 5ºC e inferiores a 30ºC. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Causa irritabilidade nos olhos e na pele. Manter fora do alcance das crianças. 
Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos, lave-os de 
seguida com água abundante e consulte um médico. Utilize luvas de proteção adequadas. Em estado 
seco é inócuo física e ecologicamente. 
Deve proceder-se à eliminação de resíduos e embalagens vazias de acordo com a legislação 
local/regional/nacional/internacional em vigor. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato. 
Para mais informação, consulte a folha de segurança em vigor.
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Relação de mistura:

Pavimentos: 8 a 8 ½ l de agua : 25 kg de pó (o que equivale a 1 vol. de 
água: 2 ¾ vol. de pó, aprox.). 
Paredes: aprox. 7 ½ de água para 25 kg de pó (o que equivale a 1 vol de 
água : 3 vol de pó, aprox.)

Densidade: Aprox. 1,1 kg/litro.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 1,6 kg/litro.

Rendimento: Aprox. 1,2 kg/m²/mm  
Em suportes lisos aprox. 3,3 kg/m2 com talocha dentada de 8x8x8

Tempo de trabalhabilidade (20°C): Aprox. 60 minutos.

Tempo de colocação (20°C): (tempo 
aberto) Aprox. 30 min. (medido com a argamassa fresca).

Tempo de ajuste (20ºC): Aprox. 20 -30 min.

Transitabilidade (20°C): Após aprox. 3 horas, pode-se betumar as juntas.

Resistência à tracção:

EN12004  
Seco, aprox. 1,0 – 2,0 N/mm² 
Húmido: aprox. 1,0 – 1,5 N/mm² 
Quente: aprox. 1,0 – 2,0 N/mm² 
Gelo/degelo: 1,0 – 1,5 N/mm²

Resistência à compressão

Depois de: 
1 dia: aprox. 10 N/mm² 
7 dias: aprox. 15 N/mm² 
28 dias: aprox. 20 N/mm²

Resistência à flexotracção:

Depois de: 
1 dia: aprox. 2,5 N/mm² 
7 dias: aprox. 4,0 N/mm² 
28 dias: aprox. 6,0 N/mm²

Apto para pavimentos com 
aquecimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em lugares secos e na sua embalagem original fechada.

Edição: Agosto de 2019 AR
DE
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

0432 
0370

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

04

54201 
EN 12004:2007+A1:2012 

ARDEX X32 
Adesivo cimentoso 

EN 12004:C2FTE-S1

Aderência inicial: ≥ 1,0 N/mm2

Aderência depois da imersão em água: ≥ 1,0 N/mm2

Aderência após ação do calor: ≥ 1,0 N/mm2

Aderência inicial depois dos ciclos  
de gelo-desgelo: ≥ 1,0 N/mm2

Tempo aberto  
(aderência após pelo menos 30 min.): ≥ 0,5 N/mm2

Aderência após 6 horas: ≥ 0,5 N/mm2

Deslizamento: ≤ 0,5 mm

Deformação transversal: ≥ 2,5 mm e ≤ 5 mm

Reação ao fogo: E
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Adesivo cimentício flexível de secagem rápida

COLACEM FAST COMPACT

Campo de aplicação: 
Para interiores. Em pavimentos e paredes. 
Colocação em capa fina* de: peças cerâmicas, revestimentos de todo o tipo de grés e azulejos, 
barro cozido, mosaicos de vidro e porcelânicos, pedra natural de baixa porosidade, placas de cons-
trução, como p.ex. gesso cartonado, placas de isolamento de espuma prensada ou de fibras 
minerais, placas aligeiradas (p.ex. espuma prensada recoberta de argamassa, painel sandwich) e 
placas de isolamento acústico. 
Apto para pavimentos com aquecimento radiante. 
*Adesão em capa fina: máximo de 5 mm de espessura de adesico em colagem simples 
 
Descrição do produto: 
Pó com cimento, cargas, materiais sintéticos que dão flexibilidade e aditivos. Quando se mistura 
com água, o resultado é uma argamassa suave que endurece por hidratação e secagem. É resistente 
à àgua e à intempérie em poucos dias. Adere perfeitamente sobre qualquer suporte, como por 
exemplo betão, mestras de cimento, estanhados, gesso, alvenaria e suportes semelhantes, criando 
uma adesão firme entre os diferentes materiais de construção. 
 
Preparação do suporte: 
COLACEM FAST COMPACT adere tanto em suportes secos como húmidos, mas devem estar firmes, 
resistentes, com adesão e isentos de agentes separadores. 
Os suportes porosos e de gesso devem estar secos, e ser tratados com o primário ARDEX P51, 
diluído em água 1:3. 
O gesso e o reboco, devem estar realizados numa só camada de, pelo menos, 10 mm de espessura, 
e não estar polidos. 
Aos suportes não porosos, tais como cerâmica, metal, vidro, demãos de verniz, etc., deve-se aplicar 
o primário ARDEX P82, em interiores e zonas secas. Em exteriores, para aplicar sobre peças já 
existentes, deve-se aplicar o primário ARDEX P4. 
 
Modo de utilização: 
Coloca-se água limpa num recipiente de mistura e adiciona-se o pó do COLACEM FAST COMPACT, 
agitando fortemente até se conseguir uma argamassa flexível, homogénea e sem grumos. Para 
melhorar a flexibilidade e o contacto completo com a peça, a argamassa deve ser agitada de novo 
antes da sua aplicação sobre o suporte, após um tempo de maturação de 60 segundos. 
 
Quantidade de água para a mistura: 
COLACEM FAST COMPACT:5 1/4 l de água por cada saco de 25 kg. 
A uma temperatura de 20ºC, a argamassa é trabalhável durante aproximadamente ¼ hora. 
Temperaturas baixas alargam o tempo de trabalhabilidade e temperaturas altas diminuem. 
Aplicar o adesivo sobre o suporte e passar uma talocha dentada na vertical num ângulo de aproxi-
madamente 60º. A escolha da talocha dependerá da superfície do suporte, do tipo e tamanho da 
peça. Em caso de superfícies que tenham de suportar cargas elevadas, é recomendável aplicar o 
adesivo segundo o método de dupla colagem, de modo a conseguir uma humectação o mais 
completa possível. A quantidade de COLACEM FAST COMPACT a aplicar deve ser tal que, quando 
se pressione a peça no local de colocação, a argamassa não transborde pelas muntas. 
A zona de trabalho não deve ser maior que a que permita colocar as peças num leito húmido durante 
10 minutos. 
Quando se fixarem as placas de isolamento, a argamassa deve ser colocada por detrás em tiras 
ou por pontos. 
Em caso de dúvida, realizar um teste previamente. 
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Deve trabalhar-se o COLACEM FAST COMPACT a temperaturas superiores a +5°C e inferiores a 
+30°C. 
 
Recomendações: 
Para a colocação em interiores de pedra natural sensível à humidade, recomendamos o uso de ade-
sivos com a tecnologia Ardurapid® da gama ARDEX para evitar o aparecimento de manchas na 
peça. 
No caso de necessitar de resistência a componentes químicos e limpezas agressivas, por exemplo, 
piscinas, balneários, industria alimentar, depósitos, etc., recomenda-se o uso de ARDEX WA/ARDEX 
RG 12, tanto em adesivo como em material de betumação. 
Para colocar peças de grande formato e pedra natural em fachadas é aconselhável aplicar ARDEX 
X77, adesivo flexível especial C2TES1. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Causa irritabilidade nos olhos e na pele. Manter fora do alcance das crianças. 
Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos, lave-os de 
seguida com água abundante e consulte um médico. Utilize luvas de proteção adequadas. Em estado 
seco é inócuo física e ecologicamente. 
Deve proceder-se à eliminação de resíduos e embalagens vazias de acordo com a legislação local, 
regional, nacional e internacional em vigor. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato. 
Para mais informação, consulte a folha de segurança em vigor 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)
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Relação da mistura: Aprox. 5,25 l de água : 25 kg de pó.

Densidade: Aprox. 1,5 kg/litro.

Densidade da argamassa fresco: 1,65 kg/litro.

Rendimento:

Em suportes lisos:  
Aprox. 1,5 kg/m2 com talocha dentada de 3x3x3   
Aprox. 2,8 kg/m2 com talocha dentada de 6x6x6   
Aprox. 3,7 kg/m2 com talocha dentada de 8x8x8

Trabalhabilidade (20°C): Aprox. 20 minutos.

Tempo de colocação (20°C):  
(tempo aberto) Aprox. 10 minutos.

Tempo de ajuste (20°C): Aprox. 10 minutos.

Transitabilidade (20°C): Após aprox. 2 horas pode-se betumar as juntas.

Resistência à tração: Após 6 horas: > 0,5 N/mm2 
Após 28 dias: ≥ 1.0 N/mm2

Adequado para pavimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em lugares secos e dentro da sua embalagem original 
fechada.
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50447 
EN 12004:2007+A1:2012 

COLACEM FAST COMPACT 
Adesivo Cimentício 
EN 12004:C2FT

Aderência inicial:                                          ≥ 1,0 N/mm2

Aderência depois da imersão em água:         ≥ 1,0 N/mm2

Aderência após ação do calor:                     ≥ 1,0 N/mm2

Aderência inicial depois dos ciclos  
de gelo-desgelo:                                          ≥ 1,0 N/mm2

Tempo aberto  
(aderência após pelo menos 20 min.):          ≥ 0,5 N/mm2

Aderência após 6 horas:                              ≥ 0,5 N/mm2

Deslizamento:                                                  ≤ 0,5 mm

Deformação transversal:                                           NPD

Reação ao fogo:                                                           E
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ARDEX S28
Adesivo com tecnología MICROTEC®  
para a colocação de peças de grande formato
Campo de aplicação: 
Em interiores, paredes e pavimentos. 
Adesivo para capa fina e média de 2 a 15 mm. 
Produz um leito de argamassa flexível, de consistência suave que permite embeber totalmente as 
peças no momento da sua aplicação. 
Colocação isenta de manchas e eflorescências de pedra natural, peças de barro cozido (Cotto), 
cerâmica e materiais de construção. 
Ideal para a instalação de peças de grande formato. Ideal para a instalação sobre suportes sensíveis 
à humidade (gesso, placas de gesso cartonado, anidrita, madeira,...) 
Ideal para a instalação de peças de quartzo polimérico. 
Colocação de cerâmicas sobre betão e paredes de alvenaria com um mínimo de 3 meses. 
Apto para aquecimento radiante. 
 
Descrição do produto: 
Pó que contém cimentos especiais, aditivos e polímeros flexíveis. Misturado com água, obtém-se 
uma argamassa flexível e plástica que endurece pelo Efeito Ardurapid® (hidratação com completa 
cristalização da água). 
 
Preparação do suporte: 
A base deve estar seca, firme, resistente e livre de pó, impurezas ou partículas soltas. 
Os suportes de gesso ou de anidrita absorvente, ou pulida, devem estar secos e deve aplicar-se o 
primário ARDEX P51 diluído em água 1:3. 
Os suportes de anidrite devem ser preparados segundo a folha de instruções BEB “Hinwise zur 
Beurteilung und Vorbereitung der Oberfläche von Anhydrite screeds” e todas as superfícies devem 
ser aspiradas.  
Suportes não porosos como metal, vidro, vernizes de laca, revestimentos por pintura e semelhantes, 
devem tratar-se previamente com uma camada de primário ARDEX P82. Se o suporte é cerâmico 
também se pode aplicar o primário ARDEX P4 ou ARDEX P82. 
 
Modo de utilização: 
Deite água limpa num recipiente limpo e acrescente o pó de ARDEX S28, mexendo bem até que 
forme uma argamassa flexível, livre de grumos. 
A argamassa deveria agitar-se novamente antes da sua aplicação no suporte, de forma a melhorar 
a sua trabalhabilidade. 
São necessários aproximadamente 7,5-9,0 litros de água para amassar 25 kg de ARDEX S28. 
Para aplicação em paredes a quantidade de água a utilizar será de 7,0 – 8,0 litros de água. 
A consistência da argamassa poderá variar ligeiramente em cada caso de acordo com o tipo, o 
tamanho, assim como o peso dos revestimentos a aplicar. 
O adesivo ARDEX S28 mistura-se com ARDEX E90, diluído em água com uma relação de mistura 
1:2, de forma a conseguir um adesivo especial com elevada deformabilidade e propriedades 
hidrófugas (certificado S2 segundo EN12002). 
A relação de mistura aproximadamente é de: 
25 kg de ARDEX S28 
3,3 kg de ARDEX E90  
6,7 litros de água 
Este sistema aconselha-se apenas na colocação de cerâmica ou pedra natural não sensível à 
humidade. Caso contrário, devido ao retardamento que se verifique na secagem do produto, podem 
aparecer manchas. 
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Colocação: 
O adesivo ARDEX S28 aplica-se no suporte com uma talocha dentada de tal forma que garanta uma 
adesão nas peças, em toda a sua superfície. A seleção da talocha dentada é determinada pelo tipo, 
tamanho e dorso das peças. 
No caso de superfícies submetidas a grandes esforços, recomenda-se efectuar a colocação mediante 
o sistema de dupla colagem para obter a adesão máxima. 
Os suportes rugosos e irregulares podem ser nivelados com o próprio ARDEX S28. Assim que a 
capa de nivelamento tenha secado, pode efectuar-se a colagem das peças. 
As superfícies onde se irão colocar as peças não devem ser maiores do que as permitidas pelo 
tempo de aplicação estabelecido nos dados da ficha técnica (30 minutos) 
As peças podem ser corrigidas até 20 minutos depois da sua aplicação. As áreas ja terminadas 
são transitáveis e pode ser betumadas ao final de 3 horas. 
Em caso de dúvida, efectuar um teste previamente. 
Deve-se aplicar o ARDEX S28 com temperaturas ambientais compreendidas entre os +5ºC e +30ºC. 
AS temperaturas altas encurtam os tempos de elaboração, as temperaturas baixas alargam os tem-
pos. 
 
Recomendações: 
Aconselhamos utilizar os impermeabilizantes ARDEX para realizar trabalhos prévios de impermea-
bilização. 
Para colocar peças sobre placas de betão e de gesso cartonado, fibras minerais ou madeira, deve-
se verificar que essas placas possuam a suficiente fixação e estabilidade com o suporte interno. 
ARDEX S28 não pode utilizar-se em zonas com humidade permanente ou em piscinas. Recomenda-
se o seu uso apenas em interiores.  
Para a betumação de placas de mármore e de outras placas de pedras naturais sensíveis à humidade, 
deve utilizar-se a argamassa especial ARDEX MG.  
Na colocação de peças sobre pavimentos em fase de retracção, devem limitar-se as dimensões 
da área por meio de colocação de juntas de dilatação. 
Para a aplicação de pedra natural translucida aconselha-se uma capa contínua en todo o reverso 
da peça com ARDEX N23W. 
Em peças de grande formato aconselha-se utilizar o método de dupla colagem para assegurar uma 
colocação o mais sólida possível. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Causa irritabilidade nos olhos e na pele. Manter fora do alcance das crianças. 
Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos, lave-os de 
seguida com água abundante e consulte um médico. Utilize luvas de proteção adequadas. Em estado 
seco é inócuo física e ecologicamente. 
Deve proceder-se à eliminação de resíduos e embalagens vazias de acordo com a legislação 
local/regional/nacional/internacional em vigor. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato. 
Para mais informação, consulte a ficha de segurança em vigor. 
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo normas vigentes) 
 

Edição: Agosto de 2019
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19164 
EN 12004:2007+A1:2012 

ARDEX S28 
Adesivo Cimentício 

EN 12004:C2FTE+S1

Adesão inicial:                                            ≥ 1.0 N/mm²

Adesão depois de imersão em água:           ≥ 1.0 N/mm²

Adesão após envelhecimento com calor:     ≥ 1.0 N/mm² 

Adesão após ciclos de gelo-desgelo:           ≥ 1.0 N/mm²

Tempo aberto  
(depois de ao menos 20 minutos):               ≥ 0.5 N/mm²

Adesão precoce após 6 horas:                    ≥ 0.5 N/mm² 

Determinação do deslizamento:                       ≤ 0.5 mm 

Deformação transversal:                  ≥ 2,5 mm e < 5 mm 

Reacção ao fogo:                                             A2-s1,d0 

Emissão de substâncias  
perigosas                                    Ver Ficha de Segurança

Relação de mistura: Pavimentos: de 7 ½ - 9 litros de água para 25 kg de pó. 
Paredes: de 7-8 litros de água para 25 kg de pó.

Densidade: Aprox. 1,1 kg/litro.

Densidade da argamassa em 
fresco: 1,4 kg/litro.

Rendimento:

Em suportes lisos: 
Aprox. 1,2 kg/m² de pó com espátula dentada 3 x 3x 3 mm 
Aprox. 1,9 kg/m² de pó com espátula dentada 6 x 6 x 6 mm 
Aprox. 2,4 kg/m² de pó com espátula dentada 8 x 8 x 8 mm 
Aprox. 2,9 kg/m² de pó com espátula dentada 10 x 10 x 10 mm 
Aprox. 3,4 kg/m² de pó com espátula dentada 12 x 12 x 12 mm

Tempo de trabalhabilidade (20°C): Aprox. 75 minutos.

Tempo de colocação (20°C): 
(tempo aberto) Aprox. 30 min. (com a argamassa fresca).

Tempo de ajuste (20ºC): Aprox. 20 min.

Transitabilidade (20°C): Após aprox. 3 horas  já se pode betumar as juntas.

Apto para pavimentos com 
aquecimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em lugares secos e na sua embalagem original fechada.
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Adesivo flexível para camada média  
e grossa com EFEITO ARDURAPID®

ARDEX S22

Campo de aplicação: 
Em interiores, paredes e pavimentos. 
Colocação incolor de peças de pedra natural e colocação de placas de mármore, mármore de Jura, 
granito, quartzito e semelhantes. 
Espessuras de material de 5 até 20 mm. 
Colocação de azulejos e de grés e de grés porcelânico. 
Nivelamento ou regularizaão de superfícies de paredes e de pavimentos. 
Adequado para a colocação em pavimentos com aquecimento radiante. 
Para a colocação de peças brancas ou transparentes de mármore e de outras tijoleiras de pedra 
natural de carácter translúcido, aconselha-se fazer uma camada contínua em todo o reverso da 
peça com ARDEX N23W. 
 
Descrição do produto: 
Pó com cimentos especiais e plastificantes, de boa capacidade dispersantes e com ação flexibilizante. 
Misturado com água, obtém-se uma argamassa flexíve e plástica que endurece por hidratação e 
retém toda a água de mistura de forma cristalina. 
 
Preparação do suporte: 
A base deve estar seca, firme, resistente e livre de pó, impurezas ou partículas soltas. 
Os suportes de gesso e de anidrite devem ser preparados segundo a folha de instruções BEB e 
devem ser cuidadosamente limpos com um aspirador industrial. Para ligar o pó residual, deve-se 
primeiro colocar uma camada fina de argamassa pressionando-a sobre o suporte com o lado liso 
da talocha e, de seguida, aplica-se a argamassa fresca sobre o fresco com o lado dentado da talo-
cha. 
Para ligar o pó residual, também se pode aplicar o primário ARDEZ P51 diluído em água, relação 
1:3. Em estanhados de gesso, é sempre necessária a aplicação de um primário. Os suportes lisos 
e não porosos, como os revestimentos de azulejos e de tijoleiras, metal, vidro, vernizes de laca, 
revestimentos por pintura e semelhantes, devem tratar-se previamente com uma camada de primário 
ARDEX P82. Na aplicação sobre cerâmicas já existentes também se pode aplicar o primário ARDEX 
P4. 
 
Modo de utilização: 
Deite água limpa num recipiente limpo e acrescente o pó de ARDEX S22, mexendo bem até que 
forme uma argamassa flexível, livre de grumos. 
A consistência da argamassa ajusta-se segundo a aplicação prevista, a grossura da camada, o tipo 
de suporte e o formato das peças. 
Na colocação de argamassa de camada média e trabalhos de nivelação sobre superfícies de pavi-
mentos, misture cada saco de 25 kg de ARDEX S22 com aprox. 8.25 litros de água. 
O tempo de utilização da argamassa a 20ºC é de cerca de 30-40 minutos. Depois inicia-se o endu-
recimento. 
A argamassa em processo de secagem não deve ser diluída em água, nem deve ser removida e 
não se deve acrescentar argamassa fresca. As temperaturas altas encurtam os tempos de utilização 
do produto, enquanto as baixas o aumentam. 
 
Colocação em pavimentos: 
Estender a argamassa no suporte e alisá-lo com uma talocha dentada na vertical. ARDEX S22 
também pode ser aplicado com o método convencional (argamassa de camada grossa) até espessuras 
de argamassa de 20 mm. A argamassa apenas deve ser estendida em superfícies com um tamanho 
suficiente que permita pôr e ajustar as peças sem esforço no leito pastoso e húmido da argamassa. 
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O tempo de aplicação, se a argamassa for estendida imediatamente após ser misturada, é de apro-
ximadamente 15 minutos. As peças colocadas no pavimento são transitáveis e podem ser betumadas 
ao fim de cerca de 3 horas depois da sua colocação. 
 
Colocação em paredes: 
Estenda a argamassa sobre a parte de trás das peças com a grossura apropriada e ajuste e golpeie 
com num processo normal de argamassa grossa. 
 
Recomendações: 
Em exteriores e em zonas com humidade permanente ou em piscinas não se pode utilizar ARDEX 
S22. Para a betumação de placas de mármore e de outras placas de pedras naturais sensíveis à 
humidade, deve utilizar-se a argamassa especial ARDEX MG. Para a colocação de peças de pedra 
natural em camada fina, deve-se aplicar ARDEX N23W ou ARDEX S28. 
 
Em caso de dúvida efetue um teste de colocação. 
 
ARDEX S22 deve ser aplicado a temperaturas superiores a 5ºC e inferiores a 30ºC. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Causa irritabilidade nos olhos e na pele. Manter fora do alcance das crianças. 
Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos, lave-os de 
seguida com água abundante e consulte um médico. Utilize luvas de proteção adequadas. Em estado 
seco é inócuo física e ecologicamente. 
Deve proceder-se à eliminação de resíduos e embalagens vazias de acordo com a legislação 
local/regional/nacional/internacional em vigor. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato. 
Para mais informação, consulte a ficha de segurança em vigor 
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EN 12004:2007+A1:2013 

ARDEX S22 
Adesivo Cimentício 
EN 12004:C2FT-S1

Adesão inicial:                                           ≥ 1.0 N/mm²

Adesão depois de imersão em água:          ≥ 1.0 N/mm²

Adesão após envelhecimento com calor:     ≥ 1.0 N/mm²

Adesão após ciclos de gelo-desgelo:          ≥ 1.0 N/mm²

Tempo aberto  
(depois de ao menos 20 minutos):              ≥ 0.5 N/mm²

Adesão precoce após 6 horas:                   ≥ 0.5 N/mm²

Determinação do deslizamento:                       ≤ 0.5 mm

Deformação transversal:                 ≥ 2,5 mm e < 5 mm

Reacção ao fogo:                                                      A1

Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo normas vigentes)

Relação da mistura: Em pavimentos, para colocar e nivelar superfícies: aprox. 8,25 l de agua : 25 kg de 
pó (equivale a 1 vol. de água: 2 1/2 vol. de pó).

Densidade: Aprox. 1,1 kg/ litro.

Densidade da argamassa em 
fresco: Aprox. 1,55 kg/ litro.

Rendimento: Aprox. 1,2 kg de pó por m2 e mm.

Trabalhabilidade (a 20°C): Aprox. 30-40 minutos.

Tempo de colocação (a 20°C): 
(tempo de abertura) Aprox. 15 minutos (medido com argamassa fresca).

Tempo de ajuste (20°C): Aprox. 10 minutos.

Transitabilidade (a 20°C): Após aprox. 3 horas; depois já se pode betumar as juntas.

Resistência à traccão: Para azulejos e cerâmicas de grés, depois de 28 días:  
Seco: aprox. 2,0 N/mm²

Adequado para pavimento 
radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: 12 meses em lugar seco e dentro da embalagem original fechada.
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Campo de aplicação: 
Para interiores e exteriores. Em pavimentos e paredes 
Adesão em capa fina* de: 

- Pavimentos de grés e azulejos 
- Peças de barro cozido e grés rústico 
- Mosaicos vítreos e de porcelana 
- Placas de construção, como por exemplo, de gesso cartonado 
- Placas de isolamento de espuma prensada ou de fibras minerais 
- Placas aligeiradas (p. ex. espuma prensada recoberta de argamassa, painel sanduíche) 
- Placas de tecto e de isolamento acústico 
- Peças cerâmicas com reverso altamente texturado. 

Apto para pavimentos com aquecimento radiante. 
*Adesão em capa fina: máximo 5 mm de espessura de adesivo em colagem simples 
 
Descrição do produto: 
Pó com cimento de cor branca, betume, resinas sintéticas que dão flexibilidade e aditivos seleccio-
nados. 
Quando se mistura com água, o resultado é um adesivo flexível que endurece por hidratação e eva-
poração. 
É impermeável e resistente à chuva em poucos dias. Adere perfeitamente a qualquer suporte, como 
por exemplo o betão, mestras de cimento, mestras de anidrido, estuque, gesso, alvenaria e suportes 
similares, criando uma firme adesão entre os diferentes materiais de construção. 
 
Preparação do suporte: 
O ARDEX X7W adere tanto a suportes secos como húmidos, mas estes devem ser firmes, resistentes, 
com aderência e sem agentes separadores. 
Os suportes porosos e de gesso devem estar secos e ser tratados com o primário ARDEX P51, 
diluído em água numa relação 1:3. 
Paredes de estuque e reboco devem estar realizadas numa só camada de pelo menos 10 mm de 
grossura e não devem estar enfeltrados nem polidos. 
Os suportes não porosos do tipo cerâmica, metal, vidro, camadas de verniz, etc., devem ser 
aplicados com ARDEX P82 em interiores e em zonas secas. Em exteriores para aplicar sobre peças 
já existentes, deve-se aplicar o primário ARDEX P4. 
Em áreas com humidades (casas de banho, cozinhas, cabines de duche, etc.) ou em exteriores 
(terraços, varandas, etc.), recomendamos a utilização da membrana impermeabilizante ARDEX 8+9. 
 
Modo de utilização: 
Verte-se água limpa num recipiente misturador e adiciona-se o pó do ARDEX X7W agitando fortemente 
até conseguir uma argamassa flexível, homogénea e sem grumos. Para melhorar a flexibilidade e 
o completo contacto com a peça, deve-se agitar a argamassa de novo antes da sua aplicação sobre 
o suporte. 
Quantidade de água necessária para a mistura: 
ARDEX X7W: 8 l de água por cada saco de 25 kg 
Pode-se trabalhar a argamassa a uma temperatura de 20ºC, durante aproximadamente 5 horas. 
Caso se adicione o aditivo ARDEX E90, procede-se do seguinte modo: 
Misturar primeiro o ARDEX E90 com água (1:1). A relação de mistura é: 
25 kg de ARDEX X7W 
4,5 kg de ARDEX E90  
4,5 kg de água 

ARDEX X7W
Adesivo em capa fina
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Pode-se modificar a viscosidade da argamassa aumentando ou diminuindo a quantidade de água 
na mistura. 
Aplicar a argamassa no suporte e estende-la com uma talocha dentada na vertical. A escolha da 
espátula dependerá da superfície do suporte, do tipo e do tamanho da peça. No caso de superfícies 
que tenham que suportar cargas elevadas, é recomendado aplicá-lo segundo o método da dupla 
colagem, para conseguir uma humectação o mais completa possível. 
A zona de trabalho não deve ser maior do que a que permita colocar as peças num local húmido 
durante 20 minutos. 
Para nivelar e preparar suportes rugosos e desnivelados, assim como para colocar peças fortemente 
perfiladas ou peças de pedra natural com diferentes espessuras, pode-se adicionar areia de gra-
nulometria 0-1 mm, de acordo com a relação: 
1 parte de ARDEX X7W : 0,3-0,4 partes de areia. 
O ARDEX X7W aditivado com ARDEX E90 também se pode alargar com areia na mesma proporção 
de mistura. 
Para proteger da humidade, p.ex. em fachadas, preparar o suporte com ARDEX X7W + ARDEX E90, 
numa camada mínima de 3 mm de espessura. 
Quando se fixam as placas de isolamento, a argamassa aplica-se por detrás em franjas ou por 
pontos. Se as placas não forem porosas, deve-se primeiro raspar a superfície. 
Em caso de dúvida, realizar um teste antes. 
Trabalhar com ARDEX X7W a temperaturas superiores de 5ºC e inferiores a + 30ºC. 
 
Recomendações: 
Para a colocação em interiores de pedra natural sensível à humidade, recomendamos o uso de ade-
sivos com a tecnologia Ardurapid® da gama ARDEX para evitar o aparecimento de manchas na 
peça. 
No caso de necessitar de resistência a componentes químicos e limpezas agressivas, por exemplo, 
piscinas, balneários, industria alimentar, depósitos, etc., recomenda-se o uso de ARDEX WA/ARDEX 
RG 12, tanto em adesivo como em material de rejuntamento. 
Para colocar peças de grande formato e pedra natural em fachadas é aconselhável aplicar ARDEX 
X77, adesivo flexível especial C2TES1. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Causa irritabilidade nos olhos e na pele. Manter fora do alcance das crianças. 
Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos, lave-os de 
seguida com água abundante e consulte um médico. Utilize luvas de proteção adequadas. Em estado 
seco é inócuo física e ecologicamente. 
Deve proceder-se à eliminação de resíduos e embalagens vazias de acordo com a 
legislação/local/regional/nacional/internacional em vigor. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato. 
Para mais informação, consulte a ficha de segurança em vigor 
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Relação de mistura: Aprox. 8 l de agua : 25 kg de pó (equivale a 1 vol. de água: 2 1/4 vol. de 
pó).

Densidade: Aprox. 1,4 kg/litro.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 1,5 kg/litro.

Rendimento:

Em suportes lisos: 
Aprox. 1,4 kg/m²·mm com talocha de 3x3x3 
Aprox. 2,5 kg/m²·mm com talocha de 6x6x6 
Aprox. 3,5 kg/m²·mm com talocha de 8x8x8

Tempo de trabalhabilidade (20°C): Aprox. 5 horas.

Tempo de colocação (20°C): (tempo 
aberto) Aprox. 30 min. (medido com a argamassa fresca)

Tempo de ajuste (20ºC): Aprox. 15 -20 min.

Transitabilidade (20°C): Após aprox. 24 horas, pode-se betumar as juntas

Rejuntamento de paredes: Ao fim de aprox. 8 h.

Resistência à tracção:
Para cerâmicas de grés, após 28 días:  
Seco/húmido: aprox. 1,0 – 1,5 N/mm² 
Em ciclos de gelo/degelo: aprox. 1,0 – 1,5 N/mm²

Resistência à compressão Após 28 dias: 15 N/mm2

Resistência à flexotracção: Após 28 dias: 5 N/mm2

Apto para pavimentos com 
aquecimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em lugares secos e na sua embalagem original fechada.

0370

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 
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50483 
EN 12004:2007+A1:2012 

ARDEX X7W 
Adesivo Cimentício 
EN 12004:C2TE-S1

Aderência inicial:                                          ≥ 1,0 N/mm2

Aderência depois da imersão em água:         ≥ 1,0 N/mm2

Aderência após ação do calor:                     ≥ 1,0 N/mm2

Aderência inicial depois dos ciclos de  
gelo-desgelo:                                               ≥ 1,0 N/mm2

Tempo aberto  
(aderência após pelo menos 30 min.):          ≥ 0,5 N/mm2

Aderência precoce após 6 horas:                              NPD

Deslizamento:                                                  ≤ 0,5 mm

Deformação transversal:                   ≥ 2,5 mm e < 5 mm

Reação ao fogo:                                                           E

Edição: Agosto de 2019 

Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo normas vigentes)
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ARDEX X7W PLUS 
Adesivo flexível: rendimento superior em 30%
Campo de aplicação: 
Para interiores e exteriores. Em pavimentos e paredes 
Colocação em capa fina*: 
- Pavimentos de grés e azulejos 
- Peças de barro cozido e grés rústico 
- Mosaicos vítreos e de porcelana 
- Peças de betão 
- Peças de pedra natural 
- Grés porcelânico 
- Peças altamente vitrificadas em interiores 
- Placas de construção, como por exemplo, de gesso cartonado-- Placas de isolamento de espuma 
prensada ou de fibras minerais 
- Placas aligeiradas (p. ex. espuma prensada recoberta de argamassa, painel sanduíche) 
- Placas de tecto e de isolamento acústico 
- Ladrilhos cerâmicos em piscinas 
Apto para pavimentos com aquecimento radiante. 
*Adesão em capa fina: máximo de 5 mm de espessura de adesico em colagem simples 
 
Descrição do produto: 
Pó com cimento de cor cinza ou branco, materiais sintéticos que dão flexibilidade e aditivos. Quando 
se mistura com água, o resultado é um adesivo flexível que endurece por hidratação e evaporação. 
É impermeável e resistente à intempérie em poucos dias. Adere perfeitamente a qualquer suporte, 
como por exemplo betão, mestras de cimento, mestras de anidrido, estuque, gesso, alvenaria e 
suportes similares, criando uma firme adesão entre os diferentes materiais de construção. 
 
Preparação do suporte: 
O ARDEX X7W PLUS adere tanto a suportes secos como húmidos, mas estes devem ser firmes, 
resistentes, com aderência e sem agentes separadores. 
Os suportes porosos e de gesso devem estar secos e ser tratados com o primário ARDEX P51, 
diluído em água numa relação 1:3. O estuque em gesso e o reboco devem estar realizados numa 
só camada de pelo menos 10 mm de espessura e não estar enfeltrados nem polidos. 
Em suportes não porosos do tipo cerâmica, metal, vidro, camadas de verniz, etc., deve-se aplicar 
o primário ARDEX P82, em interiores e em zonas secas. Para aplicar sobre cerâmica já existentes, 
deve-se aplicar o primário ARDEX P4. Em áreas com humidades (casas de banho, cozinhas, cabines 
de duche, etc.) ou em exteriores (terraços, varandas, etc.), recomendamos a utilização da membrana 
impermeabilizante ARDEX 8+9. 
 
Modo de utilização: 
Verte-se água limpa num recipiente misturador e adiciona-se o pó do ARDEX X7W PLUS agitando 
fortemente até conseguir uma argamassa flexível, homogénea e sem grumos. Para melhorar a fle-
xibilidade e o completo contacto com a peça, deve-se agitar a argamassa de novo antes da sua 
aplicação sobre o suporte. 
Quantidade de água necessária para a mistura: 
ARDEX X7G PLUS: 9 ½ l de água por cada saco de 25 kg 
Pode-se trabalhar a argamassa a uma temperatura de 20ºC, durante aproximadamente 5 horas. 
Aplicar a argamassa no suporte e aplainá-lo com uma talocha dentada na vertical. A escolha da 
espátula dependerá da superfície do suporte, do tipo e do tamanho da peça. 
No caso de superfícies que tenham que suportar cargas elevadas, é recomendado aplicá-lo segundo 
o método da dupla colagem, para conseguir uma humectação o mais completa possível. 
A zona de trabalho não deve ser maior do que a que permita colocar as peças num local húmido 
durante 30 minutos. 



Relação da mistura: Aprox. 9 1/2 l de água: 25 kg de pó são equivalentes a 1 vol. de água: 2 vol. de 
pó.

Densidade: Aprox.: 1,3 kg/litro.

Densidade da argamassa em fresco: 1,4 kg/litro.

Rendimento:

Em suportes lisos: 
Aprox. 1,1 kg/m² com talocha dentada de 3x3x3  
Aprox. 1,9 kg/m² com talocha dentada de 6x6x6  
Aprox. 2,8 kg/m² com talocha dentada de 8x8x8

Trabalhabilidade (20°C): Aprox. 5 horas (20°C).

Tempo de colocação (20°C): (tempo 
de abertura) Aprox. 30 min. (medido com a argamassa fresca).

Tempo de ajuste (20°C): Aprox. 20 - 25 minutos.

Transitabilidade (20°C): Após aprox. 24 horas, pode-se betumar as juntas.

Rejuntamento de paredes: Ao fim de aprox. 8 h.

Resistência à tracção:
Para cerâmicas de grés, após 28 dias:  
Em seco e em húmido: 1,0 – 1,7 N/mm² 
Em ciclos de Gelo/degelo: 1,0 – 1,5 N/mm²

Adequado para aquecimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses num lugar seco e dentro da embalagem original fechada.
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Os suportes desiguais e rugosos podem-se nivelar e alisar com a mesma argamassa. A colocação 
pode-se levar a cabo depois que a camada de alisamento tenha endurecido. 
Quando se fixam as placas de isolamento, a argamassa aplica-se por detrás em franjas ou por 
pontos. Se as placas não forem porosas, deve-se primeiro raspar a superfície.. 
Em caso de dúvida, realizar um teste antes. 
Trabalhar com ARDEX X7W PLUS a temperaturas superiores de 5ºC e inferiores a + 30ºC. 
 
Recomendações: 
Para a colocação em interiores de pedra natural sensível à humidade, recomendamos o uso de ade-
sivos com a tecnologia Ardurapid® da gama ARDEX para evitar o aparecimento de manchas na 
peça. No caso de necessitar de resistência a componentes químicos e limpezas agressivas, por 
exemplo, piscinas, balneários, industria alimentar, depósitos, etc., recomenda-se o uso de ARDEX 
WA/ARDEX RG 12, tanto em adesivo como em material de rejuntamento. 
Para colocar peças de grande formato e pedra natural em fachadas é aconselhável aplicar ARDEX 
X77, adesivo flexível especial C2TES1. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Causa irritabilidade nos olhos e na pele. Manter fora do alcance das crianças. 
Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos, lave-os de 
seguida com água abundante e consulte um médico. Utilize luvas de proteção adequadas. Em estado 
seco é inócuo física e ecologicamente. 
Deve proceder-se à eliminação de resíduos e embalagens vazias de acordo com a legislação local, 
regional, nacional e internacional em vigor. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato. 
Para mais informação, consulte a folha de segurança em vigor 
 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo normas vigentes)
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Edição: Agosto de 2019

0370

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

04

50482 
EN 12004:2007+A1:2012 

ARDEX X7W PLUS    
Adesivo Cimentício 
EN 12004:C2TE-S1

Aderência inicial:                                          ≥ 1,0 N/mm2

Aderência depois da imersão em água:         ≥ 1,0 N/mm2

Aderência após ação do calor:                     ≥ 1,0 N/mm2

Aderência inicial depois dos ciclos de  
gelo-desgelo:                                               ≥ 1,0 N/mm2

Tempo aberto  
(aderência após pelo menos 30 min.):          ≥ 0,5 N/mm2

Aderência após 6 horas:                                           NPD

Deslizamento:                                                  ≤ 0,5 mm

Deformação transversal:                   ≥ 2,5 mm e < 5 mm

Reação ao fogo:                                                           E
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Adesivo de resina epóxi 

ARDEX WA

Campo de aplicação: 
Em interiores e exteriores. Sobre paredes e pavimentos. 
Colagem e betumação de juntas de azulejos, cerâmicas, ladrilhos, placas e mosaicos que têm de 
suportar condições que os adesivos de cimento não toleram ou são instáveis. Por exemplo em 
matadouros, indústrias de lacticínios, cozinhas industriais, fábricas de cerveja, piscinas e balneários, 
duches, casas de banho, locais de venda de produtos alimentares, edifícios para desportos e ócio, 
assim como outras zonas nas quais se apresentam cargas químicas ou de alta pressão mecânica. 
 
Descrição do produto: 
Argamassa bi-componente de resina epoxi cinza, que é composta por uma resina e um endurece-
dor. 
A unidade de 4 kg compreende 3 kg de pasta de resina e 1 kg de pasta de endurecedor. 
Uma vez endurecido, ARDEX WA é resistente à água, à congelação e às influências do tempo e tem 
uma excelente solidez; aderente sobre qualquer tipo de pavimento, praticamente impossível de 
romper, quer seja em betão, pavimentos e estuques de cimento, mosaicos e cerâmicas antigas. 
 
Capacidade de carga: 
A argamassa adesiva ARDEX WA pode-se pisar após 12 horas (18 - 20 ºC) e, ao fim de 24 horas, 
pode resistir a cargas mecânicas.  
 
Resistência a substâncias químicas: 
Depois do endurecimento, ARDEX WA é resistente à água salgada e lixívias, assim como a uma 
série de produtos diluídos, ácidos, líquidos orgânicos e compostos minerais.  
Ver a resistência aos produtos químicos nos Dados Técnicos. No caso de aplicações especiais, 
solicitamos que entrem em contacto connosco. 
A superfície lisa, hermética e de cor sólida da superfície do material, não amarelece, nem volta à 
cor cinzenta; é insensível à sujidade e resistente aos detergentes domésticos e de piscinas. 
Nos casos de contacto com substâncias de coloração intensa, como por ex. café, chá, sumos de 
fruta e outros, é possível que se verifiquem alterações de cor. 
A resistência aos produtos químicos alcança-se aproximadamente ao fim de 7 dias a temperaturas 
de 18 – 20 ºC. 
 
Modo de emprego: 
Os componentes da pasta base e do endurecedor, incluídos nos dois recipientes, já estão repartidos 
proporcionalmente nas quantidades necessárias de cada um e misturam-se energicamente mediante 
um agitador adequado (por ex. um agitador de espiral), até obter uma argamassa homogénea e 
uniformemente cinzenta. 
ARDEX WA pode-se utilizar a temperaturas de 18 - 20ºC, durante uns 60 minutos. A temperaturas 
inferiores o tempo de utilização aumenta, se são mais altas, reduz-se o tempo de utilização. 
ARDEX WA deve-se aplicar sobre pavimentos secos que estejam livres de pó, sujidades e outros 
agentes separadores. 
Devem-se eliminar as camadas de tinta. As superfícies especialmente rugosas ou desiguais devem-
se nivelar previamente (pode fazer-se com o próprio ARDEX WA). 
Reparte-se a argamassa ARDEX WA sobre todo o suporte e aplica-se verticalmente com uma espátula 
dentada. O tipo de suporte, o tipo de dorso da peça, o tamanho das cerâmicas determina a escolha 
da talocha dentada. As peças pressionam-se para dentro do material adesivo e introduzem-se nele. 
A posição das peças pode-se corrigir durante todo o tempo de utilização, que é de aprox. 60 minu-
tos. 
Para evitar que a altas temperaturas se encurte o tempo de utilização devido ao aquecimento 
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espontâneo, recomenda-se a aplicação da argamassa ARDEX WA sobre o suporte de uma só vez, 
imediatamente depois de a misturar. Em caso de dúvidas realizar um teste prévio. 
 
Juntas: 
ARDEX WA também se pode utilizar para trabalhos de betumação (largura de juntas 2 - 15 mm), 
mas em superfícies pequenas. Isto é, em estado fresco, ARDEX WA é diluível com água e lavável.  
Sem excepções, para as juntas recomendamos que se utilize preferivelmente ARDEX WA argamassa 
para juntas epóxi, em cor cinza ou branca, já que este tipo de argamassa é específica para os 
trabalhos de juntas. É muito simples de utilizar e fácil de lavar, graças à sua consistência fina. 
 
Recomendações: 
ARDEX WA não se deve utilizar a temperaturas abaixo de 10 ºC nem acima de 30 ºC. As ferramentas 
de trabalho devem-se limpar com água e escovas, antes que seque a argamassa. Para o ajuste da 
consistência da argamassa, não se devem utilizar diluentes, solventes ou água. 
 
Precauções: 
Endurecedor: Nocivo em caso de ingestão. Nocivo em contacto com a pele. Provoca queimaduras 
na pele e lesões oculares graves. Pode provocar uma reacção alérgica na pele. Pode irritar as vias 
respiratórias. Tóxico para os organismos aquáticos, provoca efeitos de longa duração. 
Resina: Irritante para a pele, Pode provocar uma reacção alérgica na pele, Pode causar danos aos 
olhos. Tóxico para os organismos aquáticos, provoca efeitos a longo prazo. 
Resina e endurecedor: Evitar a sua libertação no meio ambiente. Utilizar luvas e óculos protecto-
res. 
EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minu-
tos. Remover as lentes de contacto caso a vitima as possua. Continuar enxaguando. 
EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água e sabão. Lavar a roupa 
contaminada antes de a usar novamente. 
Deve proceder-se à eliminação de resíduos e embalagens vazias de acordo com a legislação 
local/regional/nacional/internacional em vigor. Evitar respirar os vapores/aerossóis. Lavar a pele 
contaminada muito bem depois da manipulação do produto. 
GISCODE RE1 = isento de solventes 
Para mais informação, consulte a ficha de segurança em vigor 
 
 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo normas vigentes)

Relação da mistura: 3 kg de resina: 1 kg de endurecedor.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 1,5 kg /litro.

Rendimento: 

Em suportes lisos:  
Aprox. 1,5 kg /m² de pó com talocha dentada de 3 x 3 x 3 mm  
Aprox. 2,7 kg /m² de pó com talocha dentada de 6 x 6 x 6 mm  
Aprox. 3,7 kg/m² de pó com talocha dentada de 8 x 8 x 8 mm

Trabalhabilidade (20°C): Aprox. 60 minutos.

Tempo de colocação (20°C):  
(tempo de abertura) Aprox. 30 minutos.

Tempo de correção: Aprox. 30 minutos.

Transitabilidade (20°C): Depois de um endurecimento suficiente, aprox. 12 horas.

Resistência de aderência à tração: Após 28 dias: superior a 2,5 N /mm²
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Resistência à compressão: Após 1 dia: aprox. 60 N /mm²   
Após 28 dias: aprox. 70 N /mm²

Resistência à flexotração: Após 1 dia: aprox. 35 N /mm²   
Após 28 dias: aprox. 43 N /mm²

Embalagem: Balde de 3 kg ARDEX WA “resina base” 
Balde de 1 kg ARDEX WA “endirecedor”

Armazenamento: Aprox. 18 meses em lugares secos e na sua embalagem original fechada.

     Resistência às substâncias químicas, segundo o Controlo de Qualidade 
da Ardex: 
 
Resistente a: 
Águas residuais* 
Amoníaco, concentrado 
Hidróxido de cálcio, saturado 
Ácido crómico, a 5% 
Líquido de revelação (fotogr.) 
Glicol etileno 
Matérias fecais 
Líquido de fixação (fotogr.) 
Ácido fluorídrico, a 1% 
Solução de formalina, a 3% 
Glicerina 
Detergentes domésticos 
Fuel-oil 
Soda cáustica, saturada 
Gasolina de automóveis 
Água de mar 
Alcool metílico < 50% 
Ácido láctico, a 10% 
Água de pântano 
Soda cáustica, saturada 
Gorduras vegetais 
Ácido fosfórico < 50% 
Ácido nítrico < 10% 
Ácido clorídrico < 36% 
Ácido sulfúrico < 80% 
Salmoura 
Gorduras animais 
Peróxido de hidrogénio < 10% 
Ácido tartárico, saturado 
Ácido cítrico, saturado 
Solução de açúcar 
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Resistência a curto prazo a: 
Ácido fórmico, a 1% 
Ácido acético, a 5% 
Álcool etílico, concentrado 
Ácido fluorídrico, a 5% 
Ácido láctico, a 20% 
Ácido nítrico < 40% 
Instável a: 
Acetona 
Ácido fórmico a 3% 
Metiletilcetona (MEK) 
Clorofórmio 
Ácido acético> 10% 
Acetato etílico 
Ácido fluorídrico> 5% 
Cloreto de metileno 
Ácido láctico> 20% 
Ácido nítrico, concentrado 
 
*No caso de águas residuais industriais, é necessário controlar a idoneidade da aplicação em cada 
caso concreto. 
 

Edição: Agosto de 2019

1212

ARDEX GmbH  
Friedrich-Ebert-Str. 45 

58453 Witten 
Alemanha 
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60401 
EN 12004:2007+A1:2013 

ARDEX WA 
Adesivo de resina reactiva 

EN 12004:C2RT

Aderência inicial:                                          ≥ 2,0 N/mm2

Aderência depois da imersão em água:         ≥ 2,0 N/mm2

Aderência após ação do calor:                     ≥ 2,0 N/mm2

Tempo aberto  
(aderência após pelo menos 30 min.):          ≥ 0,5 N/mm2

Determinação do deslizamento:                        ≤ 0,5 mm

Reação ao fogo:                                                           E
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Adesivo flexível com Tecnologia Microtec® 

ARDEX X77

Campo de aplicação: 
Interiores e exteriores. Paredes e pavimentos 
Colocação de*: 
- azulejos de cerâmica, grés e grés porcelânico 
- mosaicos de vidro e de porcelanato 
- pedra talhada de betão 
- pedra natural pouco sensível à humidade 
- painéis adequados para a construção, por exemplo, de gesso cartonado 
- placas isolantes de espuma rígida e de fibras minerais 
- placas de espuma rígida de isolamento, com revestimento de argamassa de ambos os lados, tipo 
Wedi 
Colocação de azulejos em piscinas. 
Colocação de revestimentos cerâmicos em fachadas. 
Colocação de azulejos sobre betão e alvenaria ainda em fase de retracção (colocados há pelo 
menos 3 meses). 
Colocação de placas em pavimentos com aquecimento radiante. 
*Numa espessura máxima de colocação em colagem simples de 8mm. 
 
Descrição do produto: 
Pó composto à base de cimentos, aditivos especiais, fibras MICROTEC e materiais sintéticos flexíveis. 
Misturado com água, obtém-se uma argamassa aderente suave e pastosa, com grande estabilidade. 
O tempo de vida do amassado é de aproximadamente 3 horas. A argamassa endurece por hidratação 
e secagem. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte, seco ou húmido, deve ser firme, capaz de suportar peso, resistente, limpo de poeiras, 
sujidade ou elementos desagregantes. 
Os suportes de gesso, bem como os pavimentos porosos ou lixados, devem estar secos e dever-
se-á aplicar uma demão de primário ARDEX P51, diluída com água na proporção de 1:3. 
Os suportes não porosos de metal, vidro, vernizes, etc, em interiores, devem levar uma camada 
prévia de ARDEX P82, resina sintética. 
Em interiores, sobre suportes cerâmicos já existentes deve-se aplicar uma demão de ARDEX P4 ou 
aplicando uma camada fina de ARDEX X77. 
Em áreas de humidade permanente ou em exteriores os suportes devem ser previamente tratados 
com impermeabilizantes ARDEX. 
O adesivo ARDEX X77 deve-se aplicar assim que o primário, a capa de impermeabilização ou de 
contacto esteja seca. 
 
Modo de utilização: 
Deitar água de amassadura num recipiente limpo e misturar a quantidade correspondente de pó 
ARDEX X77, até obter uma argamassa sem grumos, elástica e estável. 
A argamassa deverá ser novamente mexida antes da aplicação sobre o suporte, de forma a melhorar 
a sua elasticidade. 
São necessários aproximadamente 11 litros de água para amassar 25 kg de pó ARDEX X77. 
A consistência da argamassa poderá variar ligeiramente caso a caso, consoante o tipo, tamanho 
e peso dos revestimentos a aplicar. 
O pó ARDEX X77 é misturado com ARDEX E 90, diluído em água, numa relação de 1:2, para obter 
um aderente especial, com uma elevada capacidade de deformação e características hidrófugas. 
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A relação de mistura é de aproximadamente: 
25 kg de pó ARDEX X77 
4,5 kg de ARDEX E 90 
9,0 litros de água 
A argamassa ARDEX X77 é aplicada no suporte e aplica-se com uma talocha dentada, de forma a 
garantir uma adesão dos azulejos ou mosaicos em toda a sua superfície. A selecção da talocha 
dentada é determinada pelo tipo, tamanho e tardoz das peças. 
No caso de superfícies sujeitas a grandes esforços, recomenda-se a colocação através do sistema 
de dupla colagem, para conseguir a máxima adesão. 
Os suportes rugosos e irregulares podem ser nivelados com ARDEX X77. Depois de seca a camada 
de nivelamento, poderá proceder-se à colocação das peças. 
As superfícies de colocação não devem ser superiores às permitidas pelo tempo de vida estabelecido 
nos Dados Técnicos. 
O tempo de ajuste é de até 30 minutos após a colocação dos azulejos. 
Para colocação de placas isolantes, a argamassa é aplicada em panos pequenos. Deve proceder- 
se à raspagem mecânica da superfície das placas, caso estas sejam pouco porosas. 
Em caso de dúvida, realizar um teste antes. 
Trabalhar com ARDEX X77 a temperaturas superiores de 5ºC e inferiores a + 30ºC. 
As temperaturas altas diminuem o tempo de utilização e as temperaturas baixas alargam-no. 
 
Recomendações: 
Na colocação de peças sobre placas de construção, é preciso ter atenção quanto à fixação destas 
no suporte interno, para que a colocação resulte resistente à torsão, e seja estável. 
Aconselhamos a utilização dos impermeabilizantes ARDEX na realização dos trabalhos de imper-
meabilização. 
Para a colocação sem manchas de mármore e outras pedras naturais em interiores, são apropriados 
os produtos do sistema de pedra natural ARDEX. 
NO caso de se necessitar resistência a componentes químicos e limpezas agressivas, p.ex. piscinas, 
balneários, industria alimentar, depósitos, etc, recomenda-se a utilização de ARDEX WA/ARDEX 
RG12 para colocação e betumação das juntas. 
Em balneários, saunas e piscinas públicas, utilizar ARDEX WA ou ARDEX RG12, em adesivo e em 
massa de betumação.. 
Na colocação de mosaicos sobre pavimentos em fase retracção, as dimensões do campo devem 
ser limitadas através de juntas de dilatação. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Causa irritabilidade nos olhos e na pele. Manter fora do alcance das crianças. 
Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos, lave-os de 
seguida com água abundante e consulte um médico. Utilize luvas de proteção adequadas. Em estado 
seco é inócuo física e ecologicamente. 
Deve proceder-se à eliminação de resíduos e embalagens vazias de acordo com a legislação local, 
regional, nacional e internacional em vigor. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato. 
Para mais informação, consulte a folha de segurança em vigor 



Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo normas vigentes)
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Relação da mistura: Aprox. 11 litros de água por 25 kg de pó, o que corresponde aprox 1 vol. 
de água por 2 1/4 vol. de pó.

Densidade: Aprox. 1,0 kg/litro.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 1,5 kg/litro.

Rendimento:

Em suportes lisos:  
Aprox. 1,0 kg /m² de pó com talocha dentada de 3 x 3 x 3 mm   
Aprox. 1,6 kg /m² de pó com talocha dentada de 6 x 6 x 6 mm   
Aprox. 2,2 kg/m² de pó com talocha dentada de 8 x 8 x 8 mm

Trabalhabilidade (+20°C): Aprox. 3 h.

Tempo de colocação (20°C):  
(tempo de abertura) Aprox. 60 min. (medido com argamassa fresca).

Tempo de correção: Aprox. 15 -30 min.

Transitabilidade (+20 °C): Após aprox. 24 horas, pode-se betumar as juntas.

Rejuntamento de paredes (+20 °C): Ao fim de aprox. 8 h.

Resistência à tração:

Para cerâmicas de grés, após 28 días:  
Seco/húmido: aprox. 1,0 – 2,0 N/mm2 
Calor: aprox. 1,0 – 1,5 N/mm2 
Em ciclos de gelo/degelo: aprox. 1,0 – 1,5 N/mm²

Adequado para pavimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg líquidos.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original.

Edição: Agosto de 2019

0432 
0370 
1783

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

09

54060 
EN 12004:2007+A1:2011 

ARDEX X77 
Adesivo Cimentício 
EN 12004:C2TE-S1

Aderência inicial:                                          ≥ 1,0 N/mm2

Aderência depois da imersão em água:         ≥ 1,0 N/mm2

Aderência após ação do calor:                     ≥ 1,0 N/mm2

Aderência inicial depois dos ciclos de  
gelo-desgelo:                                               ≥ 1,0 N/mm2

Tempo aberto  
(aderência após pelo menos 30 min.):          ≥ 0,5 N/mm2

Aderência após 6 horas:                                           NPD

Deslizamento:                                                  ≤ 0,5 mm

Deformação transversal:                   ≥ 2,5 mm e > 5 mm

Reação ao fogo:                                               A2-s1, d0

Emissão substâncias perigosas    Ver Ficha de Segurança
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ARDEX X78
Adesivo flexível para  
pavimentos com tecnologia Microtec®

Campo de aplicação: 
Interiores e exteriores. Pavimentos. 
Colocação de:  
- Azulejos de cerâmica, grés e grés porcelânico. 
- Mosaicos de vidro e de porcelana. 
- Pedra talhada de betão. 
- Pedra natural pouco sensível à humidade. 
Colocação de: 
- Painéis adequados para a construção, por exemplo, de placa de reboco. 
- Placas isolantes de espuma rígida e de fibras minerais. 
- Placas de espuma rígida de isolamento com revestimento de argamassa em ambos os lados, tipo 
Wedi.  
Colocação de azulejos em piscinas. 
Colocação de azulejos sobre betão e alvenaria, contudo em fase de retração (com um mínimo de 
3 meses de antiguidade). 
Colocação de placas em pavimentos com aquecimento radiante. 
*Numa espessura máxima de colocação em colagem simples de 8 mm. 
 
Descrição do produto: 
Pó composto à base de cimentos, aditivos especiais, fibras MICROTEC® e materiais sintéticos 
flexíveis. Misturado com água obtém-se uma argamassa adesiva suave e pastosa com grande esta-
bilidade. O tempo de aplicação é de aproximadamente 4 horas. A argamassa endurece por hidratação 
e secagem. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte, seco ou húmido, deve ser firme, capaz de suportar peso, resistente, livre de pó, sujidade 
ou de elementos separadores. 
Os suportes de gesso, bem como os pavimentos porosos ou lixados, devem estar secos e é neces-
sário aplicar uma primeira camada de primário ARDEX P51, diluída com água 1:3. 
Os suportes não porosos do tipo metal, vidro, camadas de verniz, etc., em interiores, devem levar 
primário ARDEX P82, resina sintética. 
Em interiores, os suportes cerâmicos já existentes devem ser tratados previamente, com uma 
primeira camada de ARDEZ P82 ou aplicando uma camada fina de ARDEZ X78. Em exteriores para 
aplicar sobre tijoleiras existentes, estes levarão um primário ARDEX P4 ou aplicando previamente 
uma camada fina de ARDEX X78. 
Em zonas de humidade permanente e em exteriores, os suportes devem ser antes tratados com 
os impermeabilizantes da Ardex. 
 
Modo de aplicação: 
Deita-se água limpa num recipiente limpo de mistura e mistura-se a quantidade correspondente de 
pó ARDEX X78 até conseguir uma argamassa sem grumos, flexível e estável. 
A argamassa deverá agitar-se novamente antes da sua aplicação sobre o suporte para melhorar a 
sua estabilidade. 
Requer-se aproximadamente 9 litros de água para amassar 25 kg de pó ARDEX X78. 
A consistência da argamassa poderá variar ligeiramente em cada caso, segundo o tipo, o tamanho, 
bem como o peso dos revestimentos a aplicar. 
O pó ARDEX X78 mistura-se com ARDEX E90, diluído em água com uma relação de mistura 1:2, 
para conseguir um adesivo especial com elevada deformabilidade e propriedades hidrófugas.
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A relação aproximada da mistura é de: 
ARDEX X78 
25 kg de pó ARDEX X78 
3,5 kg de ARDEX E 90 
7,0 litros de água 
A argamassa ARDEX X78 aplica-se no suporte e alisa-se com uma talocha dentada de forma a 
garantir uma adesão dos azulejos ou tijoleiras em toda a sua superfície. A seleção da talocha dentada 
é determinada pelo tipo, tamanho e parte de trás das peças. 
No caso de superfícies sujeitas a grandes esforços, recomenda-se realizar a colocação mediante 
o sistema de colagem dupla para obter a máxima adesão. 
Os suportes rugosos e irregulares podem nivelar-se com ARDEX X78. Assim que tiver secado a 
camada de nivelação, poderão colocar-se os azulejos. 
As superfícies de colocação não devem ser superiores às estabelecidas para aplicação nos dados 
técnicos (60 minutos). 
Os azulejos podem ser corrigidos até 30 minutos após a sua colocação. 
ARDEX X78 deve ser trabalhado a temperaturas superiores a 5ºC e inferiores a 30ºC. 
Temperaturas mais altas encurtam os tempos para a elaboração e colocação enquanto as mais 
baixas o aumentam. 
 
Recomendações: 
Na colocação de azulejos sobre placas de construção é necessário prestar atenção à fixação das 
mesmas com o suporte interno para que a colocação seja resistente à distorção e seja estável. 
Aconselhamos utilizar os impermeabilizantes de ARDEX para realizar os trabalhos de impermeabi-
lização. 
Para a colocação sem manchas do mármore e outras pedras naturais em interiores, são apropriados 
os produtos do sistema de pedra natural ARDEX. 
Em balneários, saunas e piscinas públicas, recomenda-se a utilização de ARDEX WA ou ARDEX 
RG12, tanto no adesivo como em material de rejuntamento. 
Na colocação de azulejos sobre pavimentos em fase de redução, devem limitar-se as dimensões 
do campo por meio de colocação de juntas de dilatação. 
 
Cuidados: 
Contém cimento. Causa irritabilidade na pele. Perigo de danos graves nos olhos. Manter fora do 
alcance das crianças. Não se deve inalar o pó. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em 
caso de contacto com os olhos, lave-os de seguida com água abundante e consulte um médico. 
Durante a sua manipulação devem utilizar-se luvas e óculos de proteção, bem como uma máscara 
facial. Em caso de ingestão, é necessário consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a etiqueta. 
Deve proceder-se à eliminação de resíduos e embalagens vazias de acordo com a legislação local, 
regional, nacional e internacional em vigor.  
Quando seco, o produto é fisiológica e ecologicamente inofensivo. 
GISCODE ZP1 = produto que contém cimento, baixo conteúdo em cromatos. 
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Relação da mistura: Aprox. 9 litros de água por 25 kg de pó o que corresponde a aprox. a 1 
vol. de água por 2 1/4 vol. de pó

Densidade: Aprox. 1,2 kg/litro

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 1,6 kg/litro

Rendimento:

Em suportes lisos:  
Aprox. 1,3 kg/m² com talocha dentada de 3x3x3  
Aprox. 2,1 kg/m² com talocha dentada de 6x6x6   
Aprox. 2,7 kg/m² com talocha dentada de 8x8x8

Trabalhabilidade (20°C): Aprox. 4 horas

Tempo de colocação (20°C): 
(Tempo de abertura) Aprox. 60 min. (medido com argamassa fresca)

Tempo de ajuste (20ºC): Aprox. 20-30 min

Transitabilidade (20°C): Ao fim de aprox. 24 horas é possível proceder ao refechamento

Resistência à tração:

Para azulejos de grés, ao final de 28 dias.  
Em seco e em húmido: aprox. 1,0 -2,0 N/mm²  
Com calor: aprox. 1,0 -1,5 N /mm²  
Em ciclos de gelo - degelo: aprox. 1,0 -1,5 N/mm²

Adequado para aquecimento radiante: Sim

Embalagem: Sacos de 25 kg

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada

Edição: Agosto de 2019

0432 
0370 
1783

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

06

54060 
EN 12004:2007+A1:2011 

ARDEX X78 
Adesivo Cementoso 
EN 12004:C2E-S1

Aderência inicial:                                          ≥ 1,0 N/mm2

Aderência depois da imersão em água:         ≥ 1,0 N/mm2

Aderência após ação do calor:                     ≥ 1,0 N/mm2

Aderência inicial depois dos ciclos de  
gelo-desgelo:                                               ≥ 1,0 N/mm2

Tempo aberto  
(aderência após pelo menos 30 min.):          ≥ 0,5 N/mm2

Aderência após 6 horas:                                           NPD

Deslizamento:                                                           NPD

Deformação transversal:                   ≥ 2,5 mm e > 5 mm

Reação ao fogo:                                                A2-s1,d0

Emissão de substâncias perigosas               Ver Ficha de  
                                                                     Segurança
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Adesivo flexível com Tecnologia Microtec®, rápido

ARDEX X77S

Campo de aplicação: 
Interiores e exteriores. Paredes e pavimentos. Flexível. 
Colocação de*: 
-    Azulejos de cerâmica, grés e grés de porcelana. 
-    Mosaicos de vidro e de porcelana. 
-    Pedra talhada de betão. 
-    Pedra natural pouco sensível à humidade 
-    Painéis adequados para a construção, por exemplo, de gesso cartonado 
-    Placas isolantes de espuma rígida e de fibras minerais 
-    Placas de espuma rígida de isolamento com revestimento de argamassa em ambos os lados, 
tipo Wedi. 
Colocação de cerâmica em piscinas. 
Colocação de revestimentos cerâmicos em fachadas. 
Colocação de azulejos sobre betão e alvenaria, ainda em fase de retração (com um mínimo de 3 
meses de antiguidade). 
Colocação de placas em pavimentos com aquecimento radiante 
*Espessura máxima de colocação de revestimentos simples colados: 8 mm. 
 
Descrição do produto: 
Pó composto à base de cimentos, aditivos especiais, fibras MICROTEC e materiais sintéticos flexíveis. 
Misturado com água obtém-se uma argamassa adesiva suave e pastosa com grande estabilidade. 
O tempo de aplicação é de aproximadamente 30 minutos. A argamassa endurece por hidratação 
e secagem. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte, seco ou húmido, deve ser firme, capaz de suportar peso, resistente, livre de pó, sujidade 
ou de elementos separadores.  
Os suportes de gesso, bem como os pavimentos porosos ou lixados, devem estar secos e é neces-
sário aplicar uma primeira camada de primário ARDEX P51, diluída com água 1:3. 
Nos suportes não porosos do tipo metal, vidro, camadas de verniz, etc., em interiores, deve-se 
aplicar o primário à base de resinas sintéticas ARDEX P82. 
Em interiores, os suportes cerâmicos já existentes devem ser tratados previamente, com uma 
primeira camada de ARDEX P82 ou aplicando uma camada fina de ARDEX X77S. Em exteriores 
para aplicar sobre tijoleiras existentes, estes levarão um primário ARDEX P4 ou aplicando previamente 
uma camada fina de ARDEX X77S. 
Em zonas de humidade permanente e em exteriores, os suportes devem ser antes tratados com 
os impermeabilizantes da Ardex. 
O adesivo ARDEX X77S deve ser aplicado após a secagem do primário ou da camada de imperme-
abilização. 
 
Modo de utilização: 
Deita-se água limpa num recipiente limpo de mistura e mistura-se a quantidade correspondente de 
pó ARDEX X77S até conseguir uma argamassa sem grumos, flexível e estável. 
A argamassa deverá agitar-se novamente antes da sua aplicação sobre o suporte. 
Requer-se aproximadamente 9,25 litros de água para amassar 25 kg de pó ARDEX X77S. 
A consistência da argamassa poderá variar ligeiramente em cada caso, segundo o tipo, o tamanho, 
bem como o peso dos revestimentos a aplicar. 
O pó ARDEX X77S mistura-se com ARDEX E90, diluído em água com uma relação de mistura 1:2, 
para conseguir um adesivo especial com elevada deformabilidade e propriedades hidrófugas (S2 
segundo EN 12002). 
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A relação aproximada da mistura é de: 
25 kg de pó ARDEX X77S  
3,5 kg de ARDEX E 90. 
7,0 litros de água. 
 
A argamassa ARDEX X77S aplica-se no suporte com uma talocha dentada de forma a garantir uma 
adesão dos azulejos ou tijoleiras em toda a sua superfície. A seleção da talocha dentada é determinada 
pelo tipo, tamanho e parte de trás das peças. 
No caso de superfícies sujeitas a grandes esforços, recomenda-se realizar a colocação mediante 
o sistema de colagem dupla para obter a máxima adesão. 
Os suportes rugosos e irregulares podem nivelar-se com ARDEX X77S. Assim que tiver secado a 
camada de nivelação, poderão colocar-se os azulejos. 
As superfícies de colocação não devem ser superiores às estabelecidas para aplicação nos dados 
técnicos (aprox. 30 minutos). 
As peças podem ser corrigidas até 15 minutos após a sua colocação. 
Para colocar placas isolantes, a argamassa aplica-se sob a forma de franjas. Deve-se proceder à 
raspagem mecânica da superfície das placas, caso estas não tenham os poros abertos. 
Em caso de dúvida efetue um teste prévio. 
ARDEX X77S deve ser trabalhado a temperaturas superiores a 5ºC e inferiores a 30ºC. 
Temperaturas mais altas encurtam os tempos para a elaboração e colocação enquanto as mais 
baixas o aumentam. 
 
Recomendações: 
Na colocação de azulejos sobre placas de construção é necessário prestar atenção à fixação das 
mesmas com o suporte interno para que a colocação seja resistente à distorção e seja estável. 
Aconselhamos utilizar os impermeabilizantes de ARDEX para realizar os trabalhos de impermeabi-
lização. 
Para a colocação sem manchas do mármore e outras pedras naturais em interiores, são apropriados 
os produtos do sistema de pedra natural ARDEX. 
Recomenda-se o ARDEX WA ou ARDEX RG12, tanto em adesivo como em material de betumação, 
caso necessite resistência a componentes químicos e limpezas agressivas, por exemplo, piscinas, 
balneários, indústria alimentar, depósitos, etc. 
Na colocação de azulejos sobre pavimentos em fase de redução, devem limitar-se as dimensões 
do campo por meio de colocação de juntas de dilatação. 
 
Cuidados: 
Contém cimento. Causa irritabilidade na pele. Perigo de danos graves nos olhos. Manter fora do 
alcance das crianças. Não se deve inalar o pó. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em 
caso de contacto com os olhos, lave-os de seguida com água abundante e consulte um médico. 
Durante a sua manipulação devem utilizar-se luvas e óculos de proteção, bem como uma máscara 
facial. Em caso de ingestão, é necessário consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a etiqueta. 
Deve proceder-se à eliminação de resíduos e embalagens vazias de acordo com a legislação local, 
regional, nacional e internacional em vigor. 
Quando seco, o produto é fisiológica e ecologicamente inofensivo. 
GISCODE ZP1 = produto que contém cimento, baixo conteúdo em cromatos. 
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Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 
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Espanha 
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54062 
EN 12004:2007+A1:2012 

ARDEX X77S 
Adesivo cimentoso 

EN 12004:C2FTE-S1 

Aderência inicial:                                          ≥ 1,0 N/mm2

Aderência depois da imersão em água:         ≥ 1,0 N/mm2

Aderência após ação do calor:                     ≥ 1,0 N/mm2

Aderência inicial depois dos ciclos de  
gelo-desgelo:                                               ≥ 1,0 N/mm2

Tempo aberto  
(aderência após pelo menos 30 min.):          ≥ 0,5 N/mm2

Aderência após 6 horas:                             ≥ 0.5 N/mm²

Deslizamento:                                                  ≤ 0,5 mm

Deformação transversal:                   ≥ 2,5 mm e > 5 mm

Reação ao fogo:                                                           E

Edição: Agosto de 2019

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

Relação da mistura: Aprox. 9,25 litros de água por 25 kg de pó, o que corresponde aprox 1 vol. 
de água por 3 vol. de pó.

Densidade: Aprox. 1,1 kg/litro.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 1,6 kg/litro.

Rendimento:

Em suportes lisos: 
Aprox. 1,3 kg /m² de pó com talocha dentada de 3 x 3 x 3 mm  
Aprox. 2,0 kg /m² de pó com talocha dentada de 6 x 6 x 6 mm  
Aprox. 2,5 kg/m² de pó com talocha dentada de 8 x 8 x 8 mm 

Tempo de trabalho (20°C): Aprox. 30 minutos.

Tempo de colocação (20°C):  
(tempo de abertura)

Aprox. 30 min.  
(medido com argamassa fresca). 

Tempo de correção (20ºC): Aprox. 15 min.

Transitabilidade (20°C): Aprox. 90 min. É betumável.

Rejuntamento em paredes: Ao fim de aprox. 60 min.

Resistência à tração:

Sacos de 25 kg líquidos.Depois de 6 h. ≥ 0,5 N/mm² 
Azulejos de grés, ao fim de 28 dias 
Seco/húmido:  
aprox. 1,0 –2,0 N/mm² 
Calor: aprox. 1,0 –1,5 N/mm² 
Ciclos gelo/degelo: 
aprox. 1,0 –1,5 N /mm² 

Adequado para pavimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses num lugar seco e dentro da embalagem original fechada.
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Adesivo de camada fina para  
revestimentos cerâmicos

Campo de aplicação: 
Para interiores e exteriores. Em pavimentos e paredes. 
Para preparar e colocar tijoleiras cerâmicas, azulejos, grés, grés porcelânico, mosaicos de vidro 
e porcelana. Colocação de painéis próprios para a construção e placas de isolamento térmico. Para 
obter uma camada fina de adesivo flexível e impermeável, assim como para colocar placas de grés 
cerâmico fino, tem que se adicionar ARDEX E90.  
Apto para o seu uso em pavimentos com aquecimento radiante. 
*Adesão em camada fina: máximo 5mm de espessura de adesivo em colagem simples. 
 
Descrição do produto: 
Pó com cimento de cor cinza ou branco, enchimentos, resinas sintéticas e aditivos seleccionados. 
Ao misturar-se com água resulta numa argamassa suave que endurece por hidratação e secagem. 
É impermeável e resistente ao clima em poucos dias. Adere perfeitamente sobre os suportes usuais 
em construção, como por exemplo betão, cimento, anidrita, estanhados, gesso, alvenaria e suportes 
similares, criando uma firme adesão entre os diferentes materiais de construção. 
 
Preparação do suporte: 
ARDEX ADHESIVO 4x4 adere sobre suportes secos ou húmidos, no entanto devem ser firmes, resis-
tentes à carga, aptos para a adesão e livres de agentes separadores.  
Os suportes à base de gesso ou de anidrita absorvente têm que estar secos e devem ser selados 
previamente com o primário ARDEX P51 diluído em água, relação de mistura 1:3.  
Os suportes não porosos do tipo cerâmica, metal, vidro, camadas de verniz, etc., devem ser pre-
parados com ARDEX P82 em interiores e em zonas secas. Na aplicação sobre tijoleiras existentes, 
estas também podem ser preparadas com ARDEX P4.Em áreas com humidades (casa de banho, 
cozinhas, duches, etc.) ou em exteriores (terraços, varandas, etc.), recomendamos a utilização da 
membrana impermeável ARDEX 8+9. 
 
Modo de aplicação: 
Verte-se água limpa num recipiente de mistura e adiciona-se o pó ARDEX ADHESIVO 4X4 agitando-
se fortemente até conseguir uma argamassa flexível, homogénea e sem grumos. Para melhorar a 
flexibilidade e o contacto completo com a peça, a argamassa deve-se agitar de novo antes da sua 
aplicação sobre o suporte. 
Quantidade de água necessária para a mistura: 
8 litros de água por cada saco de 25 kg. 
A uma temperatura de +20ºC, a argamassa é trabalhável durante aproximadamente 5 horas. 
Se adicionar o aditivo ARDEX E90, proceder da seguinte maneira: 
Misturar primeiro o ARDEX E90 com água (1:1). 
A relação de mistura é: 

25 kg ARDEX ADHESIVO 4X4  
4,5 kg ARDEX E90  
4,5 kg Água. 

Pode-se aumentar a viscosidade da argamassa aumentando ou diminuindo a quantidade de água 
da mistura. Aplicar a argamassa no suporte e espalhá-lo com uma espátula de dentes em vertical. 
A escolha da espátula dependerá da superfície do suporte, do tipo e do tamanho da peça. Em caso 
de superfícies que tenham que suportar cargas elevadas, é recomendável aplicá-la seguindo o 
método de colagem dupla para conseguir uma humectação o mais completa possível. 
A zona de trabalho não deve ser maior do que a que permita colocar as peças num leito húmido 
durante 20 minutos. Para a colocação de tijoleiras com muito relevo, peças de pedra natural de 
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diferentes espessuras sobre uma camada de argamassa média, pode-se adicionar ao ARDEX ADHE-
SIVO 4X4 areia de tamanho 0-1 mm da maneira seguinte: Relação de mistura: 1 vol. de adesivo: 
0,3-0,4 vol. de areia. 
Para aderir placas de isolamento térmico ou acústico, aplica-se o adesivo em listras ou protuberâncias 
sobre o dorso das placas. Se o dorso das placas for liso e não tiver poros abertos, devem ser 
lixadas mecanicamente antes de serem coladas. O ARDEX ADHESIVO 4X4 aditivado com ARDEX 
E90 também se pode alargar com areia com a mesma relação de mistura. 
Em caso de dúvida, realize um teste prévio. 
Aplicar ARDEX ADHESIVO 4X4 a temperaturas superiores a +5ºC e inferiores a +30ºC. 
 
Recomendações: 
Para a colocação em interiores de pedra natural sensível à humidade, recomendamos o uso de ade-
sivos com a tecnologia Ardurapid® da gama ARDEX para evitar o aparecimento de manchas na 
peça. No caso de necessitar de resistência a componentes químicos e limpezas agressivas, por 
exemplo, piscinas, balneários, industria alimentar, depósitos, etc., recomenda-se o uso de ARDEX 
WA/ARDEX RG 12, tanto em adesivo como em material de rejuntamento. 
Para colocar peças de grande formato e pedra natural em fachadas é aconselhável aplicar ARDEX 
X77, adesivo flexível especial C2TES1. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Causa irritabilidade nos olhos e na pele. Manter fora do alcance das crianças. 
Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos, lave-os de 
seguida com água abundante e consulte um médico. Utilize luvas de proteção adequadas. Em estado 
seco é inócuo física e ecologicamente. 
Deve proceder-se à eliminação de resíduos e embalagens vazias de acordo com a legislação local, 
regional, nacional e internacional em vigor. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato. 
Para mais informação, consulte a folha de segurança em vigor

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

Relação de mistura: Aprox. 8 l de agua : 25 kg de pó (equivale a 1 vol. de água: 2 1/2 vol. de 
pó).

Densidade: Aprox. 1,3 kg/litro.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 1,5 kg/litro.

Rendimento: Em suportes lisos: Aprox. 1,14 kg/m²·mm

Tempo de trabalhabilidade (20°C): Aprox. 5 horas.

Tempo de colocação (20°C): (tempo 
aberto) Aprox. 30 min. (medido com a argamassa fresca)

Tempo de ajuste (20ºC): Aprox. 15 -20 min.

Transitabilidade (20°C): Após aprox. 24 horas, pode-se betumar as juntas

Rejuntamento de paredes: Ao fim de aprox. 8 h.

Resistência à tracção:
Após 28 días:  
Seco/húmido: 1,0 – 1,5 N/mm² 
Gelo/degelo: 1,0 – 1,5 N/mm²

Apto para pavimentos com 
aquecimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em lugares secos e na sua embalagem original fechada.
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Edição: Agosto de 2019

0432 
0370

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

06

54101 
EN 12004:2007+A1:2012 

ARDEX ADESIVO 4x4 CINZA 
Adesivo Cimentício 
EN 12004:C2TE-S1 

Aderência inicial:                                          ≥ 1,0 N/mm2

Aderência depois da imersão em água:         ≥ 1,0 N/mm2

Aderência após ação do calor:                     ≥ 1,0 N/mm2

Aderência inicial depois dos ciclos de  
gelo-desgelo:                                               ≥ 1,0 N/mm2

Tempo aberto  
(aderência após pelo menos 30 min.):          ≥ 0,5 N/mm2

Aderência após 6 horas:                                           NPD

Deslizamento:                                                  ≤ 0,5 mm

Deformação transversal:                   ≥ 2,5 mm e < 5 mm

Reação ao fogo:                                                         A1

0370

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

04

50483 
EN 12004:2007+A1:2012 

ARDEX ADESIVO 4x4 BRANCO 
Adesivo Cimentício 
EN 12004:C2TE-S1 

Aderência inicial:                                          ≥ 1,0 N/mm2

Aderência depois da imersão em água:         ≥ 1,0 N/mm2

Aderência após ação do calor:                     ≥ 1,0 N/mm2

Aderência inicial depois dos ciclos de  
gelo-desgelo:                                               ≥ 1,0 N/mm2

Tempo aberto  
(aderência após pelo menos 30 min.):          ≥ 0,5 N/mm2

Aderência após 6 horas:                                           NPD

Deslizamento:                                                  ≤ 0,5 mm

Deformação transversal:                   ≥ 2,5 mm e < 5 mm

Reação ao fogo:                                                           E
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Campo de aplicação: 
Para interiores e exteriores, paredes e pavimentos. 
Adesivo S2 de grande deformabilidade, especial para a colocação de peças cerâmicas de grande 
formato e espessura reduzida. 
Para a colocação de todo o tipo de tijoleiras cerâmicas, azulejos, grés, grés de porcelana, mosaicos 
vítreos e porcelânicos.  
Instalação de pedra natural não sensível à humidade. 
Colocação de painéis de construção adequados e placas de isolamento térmico. 
Adequado para utilização sobre pavimentos radiante. 
Espessura máxima do adesivo em caso de colagem simples: 8mm. 
 
Descrição do produto: 
Pó com cimento cinzento, preenchimentos, resinas sintéticas e aditivos selecionados. 
Quando se mistura com água, o resultado é uma argamassa suave de aderência muito elevada e 
com elevada deformabilidade, que endurece por hidratação e secagem. 
Impermeável e resistente à intempérie em poucos dias. 
Adere perfeitamente sobre os suportes habituais de construção, como por exemplo o betão, peças 
de cimento, peças de anidrita, gesso, alvenaria e suportes semelhantes criando uma firme aderência 
entre os diferentes materiais de construção. 
 
Preparação do suporte: 
COLAFIX 8X8 adere sobre suportes secos ou húmidos, desde que estejam firmes, resistentes à 
carga, preparados para a adesão e livre de agentes separadores.  
Os suportes à base de gesso ou de anidrite absorvente têm de estar secos e deverão ser preparados 
previamente com o primário ARDEX P51 diluído em água (relação: 1:3). 
Em suportes não porosos do tipo cerâmico, metal, vidro, camadas de verniz, etc., deve-se aplicar 
o primário ARDEX P82 (em interiores e em zonas secas). 
Caso o adesivo seja aplicado em ladrilhos existentes em interiores e exteriores, é possível aplicar 
o primário ARDEX P4 sobre eles ou, como alternativa, uma camada de contacto fina com o próprio 
COLAFIX 8X8 pressionando bem o adesivo. 
Nas áreas com humidades (casa de banho, cozinhas, zonas de chuveiro, etc.) ou em exteriores 
(terraços, varandas, etc.) recomendamos a utilização da membrana impermeabilizante ARDEX 8+9. 
 
Modo de aplicação: 
Verte-se água limpa num recipiente misturador e acrescenta-se o pó de COLAFIX 8X8 agitando bem 
até obter uma argamassa flexível, homogénea e sem grumos. Para melhorar a flexibilidade e o 
contacto completo com a peça, a argamassa deve ser novamente agitada antes da sua aplicação 
sobre o suporte. 
Quantidade de água necessária para a mistura: 
7,25 - 81 de água por cada saco de 25 kg. 
A uma temperatura de +20ºC, a argamassa pode ser trabalhada durante aproximadamente 6 horas. 
Pode-se alterar a viscosidade da argamassa aumentando ou diminuindo a quantidade de água da 
mistura (sempre dentro dos limites recomendados) 
Aplicar a argamassa no suporte e alisá-lo com uma talocha dentada na vertical. A escolha da talocha 
dependerá da superfície do suporte, do tipo e do tamanho da peça. Em caso de superfícies que 
tenham que suportar cargas elevadas, e quando se instalem peças de grande formato, é recomendável 
que seja aplicado seguindo o método de colagem dupla para conseguir uma humidificação o mais 
completa possível. Por outras palavras, se se aplicar uma camada contínua de adesivo na parte 
posterior da peça com a parte lisa da talocha e com a talocha dentada, aplicar-se-á o adesivo no 
suporte. 

COLAFIX 8x8
Super Adesivo S2 de Elevada Deformabilidade
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A zona de trabalho não pode ser maior do que a que permita colocar as peças numa base húmida 
durante 40 minutos. 
Para colar placas de isolamento térmico ou acústico, aplica-se o adesivo em tiras ou pequenos 
montes na parte posterior das placas. Se a parte posterior das placas for lisa e não tiver poros, 
deve lixar-se mecanicamente esta superfície antes de se aplicar o adesivo. 
Em caso de dúvida efetue um teste prévio. 
COLAFIX 8X8 deve ser trabalhado a temperaturas ambientes entre +5°C e +30°C 
 
Recomendações: 
Para a colocação de pedra natural sensível à humidade em interiores, recomenda-se utilizar os 
adesivos com tecnologia Ardurapid® da gama ARDEX para evitar o aparecimento de manchas na 
peça (ARDEX N23W, ARDEX S28, ARDEX S22).  
Recomenda-se a utilização de ARDEX WA ou ARDEX RG12, tanto em adesivo como em material de 
betumação, caso necessite resistência a componentes químicos e limpezas agressivas, por exemplo, 
piscinas, balneários, indústria alimentar, depósitos, etc. 
 
Cuidados: 
Contém cimento. Causa irritabilidade nos olhos e na pele. Manter fora do alcance das crianças. 
Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos, lave-os de 
seguida com água abundante e consulte um médico. Utilize luvas de proteção adequadas. Em estado 
seco é inócuo física e ecologicamente. 
Deve proceder-se à eliminação de resíduos e embalagens vazias de acordo com a legislação local, 
regional, nacional e internacional em vigor. 
GISCODE ZP1 = produto que contém cimento, baixo conteúdo em cromatos. 
Para mais informação, consulte a folha de segurança em vigor. 
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

0370

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

19

37059 
EN 12004:2007+A1:2012 

COLAFIX 8x8 
Adesivo Cimentoso 
EN 12004:C2TE-S2 

Aderência inicial:                                          ≥ 1,0 N/mm2

Aderência depois da imersão em água:         ≥ 1,0 N/mm2

Aderência após ação do calor:                     ≥ 1,0 N/mm2

Aderência inicial depois dos ciclos de  
gelo-desgelo:                                               ≥ 1,0 N/mm2

Tempo aberto  
(aderência após pelo menos 30 min.):          ≥ 0,5 N/mm2

Aderência após 6 horas:                                           NPD

Deslizamento:                                                  ≤ 0,5 mm

Deformação transversal:                                      ≥ 5 mm

Reação ao fogo:                                                           E

Edição: Agosto de 2019

Relação da mistura:   Aprox. 7,25 - 8 l de água: 25 kg de pó 
(equivalente a 1 vol. de água: 2 ¼ - 2 ½ vol. de pó).

Densidade: Aprox. 1,2 kg/litro.

Densidade da argamassa fresca: Aprox. 1,3 kg/litro.

Rendimento:

Em suportes lisos: 
Aprox. 1,0 kg de pó /m2 mm 
Aprox. 3,0 kg de pó /m2 com talocha dentada de 10x10x10 (colagem simples) 
Aprox. 3,8 kg de pó /m2 com talocha dentada de 10x10x10 (colagem dupla)

Trabalhabilidade (+20°C): Aprox. 6 horas.

Tempo de colocação (20°C): 
(tempo de abertura) Aprox. 40 minutos (medido com argamassa fresca).

Tempo de correção (+20°C): Aprox. 45 minutos.

Transitabilidade (+20°C): Aprox. 24 horas; Em seguida, é possível selar as juntas.

Rejuntamento em paredes (+20°C): Aprox. após 8 horas.

Resistência à tração:

Para azulejos de grés, após 28 dias. 
Em seco e em húmido: aprox. 1,0 - 2,0 N/mm2 
Com calor: aprox. 2,0 -2,5 N/mm2 
Em ciclos de gelo - degelo: aprox. 1,0 -1,5 N/mm2

Adequado para pavimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original.
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ARDEX N23W
Adesivo flexível para Pedra Natural com  
tecnologia MICROTEC®

Colocação em camada média-fina, livre de manchas e eflorescências de pedra natural, placas de 
cerâmico tipo terracota e material de construção. 
Colocação de azulejos e betonilha de cerâmica sobre betão e trabalhos de alvenaria (ladrilho) com, 
pelo menos, 3 meses. 
Adequado para utilização sobre pavimentos radiantes. 
A espessura máxima para colagem simples é de 8 mm. 
 
Descrição do produto: 
Pó que contém cimentos especiais, aditivos e polímeros flexíveis. A mistura com água produz uma 
argamassa adesiva dúctil e estável que endurece imediatamente, efeito Ardurapid® - cristalização 
completa da água de hidratação. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte deve estar seco, ser resistente e adequado para suportar pesos, ser à prova de torção, 
livre de pó, sujidade ou partículas soltas. 
Os suportes de gesso ou de anidrita absorvente ou polida têm de estar secos e devem ter um 
primário ARDEX P51, diluído com água na relação 1:3. 
Os pisos de anidrita devem ser preparados seguindo o guia do BEB "Hinwise zur Beurteilung und 
Vorbereitung der Oberflache von Anhydrite screeds", todas as superfícies devem estar aspiradas. 
Suportes não porosos como o metal, vidro, tintas de laca e revestimentos semelhantes, devem 
levar previamente um primário ARDEX P82. 
Se o suporte for cerâmico também deve levar um primário ARDEX P82 ou ARDEX P4. 
A colagem com o adesivo ARDEX N23W deve realizar-se assim que o primário tenha secado. 
 
Modo de utilização: 
Deita-se água limpa num recipiente limpo de mistura e mistura-se a quantidade correspondente de 
pó ARDEX N23W até conseguir uma argamassa sem grumos, suave e estável. 
A argamassa deverá agitar-se novamente antes da sua aplicação sobre o suporte para melhorar a 
sua estabilidade. 
Requer-se aproximadamente 8,25-8,75 litros de água para amassar 25 kg de pó ARDEX N23W. A 
consistência da argamassa poderá variar ligeiramente em cada caso, segundo o tipo, o tamanho, 
bem como o peso dos revestimentos a aplicar. 
O pó ARDEX N23W mistura-se com ARDEX E90, diluído em água com uma relação de mistura 1:2, 
para conseguir um adesivo especial com elevada deformabilidade e propriedades hidrófugas (S2 
segundo EN 12002). 
A relação aproximada da mistura é de: 
25 kg de pó ARDEX N23W 
3,3 kg de ARDEX E90  
6,7 litros de água  
Este sistema é apenas aconselhado para a colocação de cerâmica ou pedra natural não sensível à 
humidade. Caso contrário, devido ao atraso que se produz na secagem, poderão aparecer, por 
exemplo, manchas. 
A argamassa ARDEX N23W aplica-se no suporte e alisa-se com uma talocha dentada de forma a 
garantir uma adesão dos azulejos ou tijoleiras em toda a sua superfície. A seleção da talocha dentada 
é determinada pelo tipo, tamanho e parte de trás das peças. 
No caso de superfícies sujeitas a grandes esforços, recomenda-se realizar a colocação mediante 
o sistema de colagem dupla para obter a máxima adesão. 
Os suportes rugosos e irregulares podem nivelar-se com ARDEX N23W. Assim que tiver secado a 
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camada de nivelação, poderão colocar-se os azulejos. 
As superfícies de colocação não devem ser superiores às estabelecidas para aplicação nos dados 
técnicos (30 minutos). 
As peças podem ser corrigidas até 15 minutos após a sua colocação. 
Em caso de dúvida efetue um teste prévio. 
ARDEX N23W deve ser trabalhado a temperaturas ambientes entre 5°C e 30°C. Temperaturas mais 
altas encurtam os tempos para a elaboração e colocação enquanto as mais baixas o aumentam. 
 
Recomendações: 
Aconselhamos utilizar os impermeabilizantes de ARDEX para realizar os trabalhos de impermeabi-
lização. 
Para colocar peças sobre placas de betão e placas de reboco, fibras minerais ou madeiras, deve-
se ter em consideração que tais placas têm aperto e estabilidade suficiente com o suporte interno. 
ARDEX N23W não poderá ser utilizado em zonas de humidade permanente ou em piscinas. Recomenda-
se a sua aplicação apenas em interiores. 
Para voltar a colocar tijoleiras de mármore e outras placas de pedra natural sensíveis à humidade, 
deve-se utilizar o produto para voltar a juntar mármore ARDEX MG. 
Na colocação de azulejos sobre pavimentos em fase de redução, devem limitar-se as dimensões 
do campo por meio de colocação de juntas de dilatação. 
Para a instalação de pedra natural translúcida aconselha-se fazer uma camada contínua em toda a 
parte de trás da peça com ARDEX N23W. 
Em peças de grande formato aconselha-se utilizar o método de colagem dupla para garantir uma 
colocação o mais sólida possível. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Causa irritabilidade na pele. Perigo de danos nos olhos. Manter fora do alcance 
das crianças. Não se deve inalar o pó. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso 
de contacto com os olhos, lave-os de seguida com água abundante e consulte um médico. Durante 
a sua manipulação devem utilizar-se luvas e óculos de proteção, bem como uma máscara facial. 
Em caso de ingestão, é necessário consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a etiqueta. 
Quando seco, o produto é fisiológica e ecologicamente inofensivo. 
Deve proceder-se à eliminação de resíduos e embalagens vazias de acordo com a legislação local, 
regional, nacional e internacional em vigor. 
GISCODE ZP1 = produto que contém cimento, baixo conteúdo em cromatos. 
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo normativa vigente) 

0432 
0370

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

13

16771 
EN 12004:2007+A1:2012 

ARDEX N23W 
Adesivo Cimentício 

EN 12004:C2FTE-S1 

Aderência inicial:                                          ≥ 1,0 N/mm2

Aderência depois da imersão em água:         ≥ 1,0 N/mm2

Aderência após ação do calor:                     ≥ 1,0 N/mm2

Aderência inicial depois dos ciclos de  
gelo-desgelo:                                               ≥ 1,0 N/mm2

Tempo aberto  
(aderência após pelo menos 30 min.):          ≥ 0,5 N/mm2

Aderência após 6 horas:                              ≥ 0,5 N/mm2

Deslizamento:                                                  ≤ 0,5 mm

Deformação transversal:                          ≥ 2,5 e < 5 mm

Reação ao fogo:                                                           E

Edição: Agosto de 2019

Relação de mistura: Aprox.. 8,25 – 8,75 l agua: 25 kg de pó; o que equivale a aprox.ca. 1 vol. de 
agua : 2 ½ vol. de pó

Densidade: Aprox. 1,2 kg/litro.

Densidade da massa em fresco: 1,4 kg/litro.

Rendimento:

Em suportes lisos: 
Aprox. 1,2 kg/m² pó com talocha dentada de 3 x 3 x 3 mm 
Aprox. 1,9 kg/m² pó com talocha dentada de 6 x 6 x 6 mm 
Aprox. 2,4 kg /m² pó com talocha dentada de 8 x 8 x 8 mm 
Aprox. 2,9 kg /m² pó com talocha dentada de 10 x 10 x 10 mm 
Aprox. 3,4 kg /m² pó com talocha dentada de 12 x 12 x 12 mm

Tempo de trabalhabilidade (20°C): Aprox. 45 - 60 min.

Tempo de colocação (20°C): 
(tempo aberto) Aprox. 30 minutos (com massa recém misturada).

Tempo ajuste (20ºC): Aprox. 15 minutos.

Transitabilidade (20°C): Após aprox. 2 horas, já é possível betumar as juntas.

Apto para aquecimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em locais secos e na embalagem original.
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Campo de aplicação: 
Aditivo de mistura para argamassas e pavimentos da gama Ardex. 
Melhora os pavimentos cimentosos. 
Aumenta a elasticidade e melhora a resistência ao desgaste e à dureza superficial por efeito de 
coesão com os materiais sintéticos que o compõem. 
Para interiores. 
 
Descrição do produto: 
Resina sintética em dispersão de cor branca, sem dissolventes e diluível em água. 
 
Uso: 
Utilizar recipientes limpos. 
Diluir o ARDEX E25 na água de mistura de acordo com a relação no volume 1:21/2 a 1:5.  
 
Consumo: 
O consumo de ARDEX E25, utilizando-o como aditivo da mistura, será segundo a necessidade de 
água a fim de obter a argamassa com a consistência desejada. Aproximadamente de 1 a 2 1/2 kg 
por cada saco de argamassa de 25 kg. 
 
Embalagem: 
Bidões de 5 kg. 
 
Armazenamento: 
Manter o produto dentro da sua embalagem original, bem fechada e protegida das geadas durante 
um período máximo de 12 meses. 
 
Precauçoes: 
GISCODE D1= sem solventes 
Contém 5-color-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona (3:1). Pode desencadear uma 
reacção alérgica. Mantener fora do alcance das crianças. 
A eliminação de residuos ou das embalagems vazias deve efetuar-se conforme a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente.  
Para mais informações, consulte a Ficha de Segurança em vigor. 

ARDEX E25
Resina sintética em dispersão
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ARDEX E100
Aditivo de acrilato para o melhoramento de  
argamassas de base cimentosa e reboco sobre betão

Campo de aplicação: 
Complemento para as argamassas: 
ARDEX M4 (Argamassa para reparações e fixações). 
ARDEX B12 (Regularizador de superfícies verticais de betão). 
ARDEX F11 (Reboco fino para fachadas). 
Melhora a resistência, viscosidade, aderência e o comportamento de tensão. 
Melhora a plasticidade e elaboração da argamassa sem aumentar o conteúdo de água. 
Permite reparações duradouras em betão, rebocos e pavimentos, betão com acabamento deteriorado, 
trabalhos de reparações de cavidades, cantos e esquinas. 
Permite camadas finas de união, aumenta a resistência ao desgaste bem como a elasticidade e 
melhora a adesão da argamassa e camadas de reboco inclusive sobre suportes lisos. 
Aumenta a adesão da argamassa para assentar e a adesão de pedras naturais, etc. 
Para exteriores e interiores. 
Com ARDEX E100 e após 28 dias, alcançam-se valores de aderência sobre betões lisos superiores 
a 2,5 N/mm2 a tração. 
 
Descrição do produto: 
Dispersão acrílica para misturar com cimentos e com aditivos especiais. 
 
Modo de aplicação: 
Utilizar recipientes limpos. 
A mistura de ARDEX E100 dilui-se com água nas seguintes proporções e como líquido de mistura 
para as argamassas identificadas, pastas de argamassa e pastas de betão. 

Tipo material

Suplemento de areia
ARDEX E100: 

Água 
(vol.)Em vol.

Granulometría 
(mm.)

Argamassa cola (Grão fino) 1:1 0-2 1:1

Rebocos injetados  
Argamassa cola grossa

1:1 
1:1

0-4 
0-8

1:1 
1:1

Camadas de argamassa até 15 mm 1:3 0-2 1:2

Camadas de argamassa até 30 mm 1:3 0-4 1:3

Camadas de argamassa  
superiores a 30 mm

1:4 0-8 1:3

ARDEX M4 Sem alargar 1:2

ARDEX B12 Pasta para betão Sem alargar 1:3

ARDEX F11 Pasta para fachadas Sem alargar 1:3

ARDEX M4 (Reparações superficiais) Sem alargar 1:2
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Líquido: 
1 kg. 

Mistura seca 
(kg.)

Consumo 
ARDEX E100 
Por m2/mm 

(kg.)

Resistência após 28 dias com (sem) 
ARDEX E100

Flexotração 
(N/mm2)

Compressão 
(N/mm2)

0.27 0.22 - -

0.24 
0.24

0.20 
0.20

- 
-

- 
-

0.15 0.09 10 (6) 33 (27)

0.13 0.06 10 (5) 31 (24)

0.13 0.06 9 (5) 34 (22)

0.13 0.06 10 (7) 36 (35)

0.36 0.11 10 (5) 22 (10)

0.36 0.11 10 (4) 22 (14)

0.10 0.06 10,5 38,2

Há que ter em consideração que as pastas adesivas requerem que, para uma boa união, os suportes 
estejam limpos. 
Realizar as aplicações da argamassa sobre pastas adesivas fresco sobre fresco. 
Trabalhar em interiores e exteriores com temperaturas superiores a 5ºC. 
 
Embalagem:  
Bidões de 5 kg. 
 
Armazenamento:  
Aprox. 12 meses em local seco e na sua embalagem original, fechada. 
 
Precauçoes: 
GISCODE D1= sem solventes 
Contém 5-color-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona (3:1). Pode desencadear uma 
reacção alérgica. Mantener fora do alcance das crianças. 
A eliminação de residuos ou das embalagems vazias deve efetuar-se conforme a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente.  
Para mais informações, consulte a Ficha de Segurança em vigor.

Edição: Agosto de 2019



56

AD
IL

AT
EX

ADILATEX
Resina acrílica

Campo de aplicação: 
Melhora as propriedades das argamassas, sobretudo a plasticidade e a aderência em estado fresco 
e a flexibilidade e a resistência assim que estão endurecidos. 
Assim, por exemplo, em: 
Argamassas de reparação para pavimentos ou para rebocos. 
Para garantir a aderência na união de chapas de betão ou argamassa, em pavimentos de betão já 
seco (revestimentos) evitando ter que repicar a argamassa velha. 
Como primário sobre suportes lisos, para conseguir boa adesão, antes de aplicar sobre as mesmas 
camadas de betão ou reboco de argamassa ou gesso. 
Para a reparação de estruturas de betão corroídas dando maior consolidação ao suporte antes de 
reparar com outra argamassa. 
Em argamassas hidráulicas poliméricas onde sejam necessárias condições de maior flexibilidade, 
resistência e durabilidade em comparação com as argamassas tradicionais. 
Elimina a tendência de formação de pó em argamassas e betões. 
 
Propriedades: 
Com a adição de ADILATEX à água de mistura de argamassas conseguem-se as seguintes proprie-
dades: 
Maior aderência, sobre as argamassas ou betões já endurecidos e sobre outros materiais como 
tijolo, madeira, ferro... etc. 
Maior coesão e plasticidade da argamassa ou betão em estado fresco. 
Aumento da impermeabilidade da argamassa. 
Maior resistência mecânica à compressão e sobretudo maior flexibilidade: a argamassa ou betão 
resiste muito mais às vibrações e aos impactos sem criar fendas. 
Protege a argamassa fresca contra a rápida perda de água; a cura é então mais uniforme e não se 
formam fissuras por retração. 
Maior resistência à carbonatação e à intempérie em geral, ou seja, maior durabilidade. Permite 
trabalhar com melhores relações de água no cimento, obtendo-se assim uma fluidificação da arga-
massa e uma melhor resistência à compressão e ao desgaste por abrasão. 
 
Rendimento: 
Depende basicamente do tipo de aplicação: 
Adesivo de revestimentos hidráulicos em pavimentos: Sobre pavimento de cimento, adicionar à 
mistura partes iguais com água; a argamassa deve ser 1:1 de cimento: areia do rio limpa, de 0-3 
mm. 
Argamassas plásticas e poliméricas: A percentagem de ADILATEX sobre o cimento, será tanto maior 
quanto mais fina for a camada da argamassa ou a massa de vidraceiro que tenha de ser aplicada: 

- Camadas de espessura entre 10-20 mm: 5% 
- Camadas de espessura entre 5-10 mm: 10% 
- Camadas de espessura entre 1-3 mm: 15-20% 

 
Modo de aplicação: 
O suporte deverá estar limpo, sem pó, partículas soltas, restos de cimento, gesso, tinta ou outras 
sujidades que possam prejudicar a aderência. 
O ADILATEX deve ser misturado anteriormente na água da mistura, mexendo-se bem a mistura antes 
da confeção da argamassa. 
Há que ter em consideração que ao utilizar ADILATEX, o total de água necessária para a mistura 
será inferior, uma vez que o ADILATEX possui um efeito fluidificante.  
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Aspeto: Líquido fluido de aspeto leitoso.

Densidade: Aprox. 1,04 kg/litro.

pH: 6,5±1

% Sólidos: Aprox. 40%

Viscosidade: < 350 mPa°S

Tamanho de partícula: < 10 μm

Embalagem: Latas de 5 e 25 kg.

Armazenamento:
Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada. 
Proteger das geadas.

Edição: Agosto de 2019

Precauçoes: 
GISCODE D1= sem solventes 
Contém 5-color-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona (3:1). Pode desencadear uma 
reacção alérgica. Mantener fora do alcance das crianças. 
A eliminação de residuos ou das embalagems vazias deve efetuar-se conforme a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente.  
Para mais informações, consulte a Ficha de Segurança em vigor.
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ARDEX E 90
Aditivo para melhorar as propriedades dos adesivos 
cimentosos ARDEX

Descrição: 
Ardex E90 é uma dispersão de resina sintética para aplicar com os adesivos ARDEX X7G FLEX, 
ARDEX X7W, ARDEX S16, ARDEX X77, ARDEX X78, ARDEX X77S, ARDEX S27W, ARDEX N23, ARDEX 
S28. Deve diluir-se com um volume de água para a sua mistura com a argamassa (quantidades 
especificadas na ficha técnica do adesivo correspondente). A adição de Ardex E90 aumenta a 
resistência à tração, à deformabilidade e às características hidrorrepelentes do adesivo assim que 
estiver endurecido. A capacidade de trabalho, resistência ao deslizamento e o tempo de abertura 
do adesivo original não variam. 
A aplicação desta argamassa melhorada é especialmente efetiva nas situações seguintes:  

- Colocação de tijoleiras pouco porosas  
- Colocação de tijoleira sobre superfícies brilhantes 
- Melhorar a proteção a substratos sensíveis à humidade, quando se revestem casas de banho, 
cozinhas... 

 
Modo de aplicação: 
A preparação do suporte deve ser feita segundo as fichas técnicas do adesivo cimentoso que será 
aplicado, exceto, se forem superfícies brilhantes que não requeiram primário. 
Num recipiente limpo, dilua o produto Ardex E90 com uma quantidade igual de água, segundo a 
relação descrita no adesivo que irá ser aplicado. Acrescente a argamassa e agite até obter uma 
mistura homogénea, flexível e sem grumos. 
Aplique a argamassa segundo a descrição na sua ficha técnica. 
Trabalhe com temperaturas entre +5°C e +30°C. 
 
Consumo: 
Consulte as fichas do adesivo cimentoso com que será misturado. 
Relação da mistura com água 1:1 a 1:2 (segundo o adesivo). 
 
Embalagem: 
Latas de 4,5 kg. 
 
Armazenamento: 
Aproximadamente 12 meses na sua embalagem original fechada e protegida de geadas. 
 
Precauções: 
Dispersão aquosa de resina sintética. Em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente 
com água, antes que seque. Em caso de contacto com os olhos consulte também um médico.  
Utilize um equipamento de protecção adequado, como, p.ex. luvas e óculos. 
Contém 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-4-isotiazolien-3-ona (3: 1). Pode desencadear uma 
reacção alérgica. Manter fora do alcance das crianças. 
A eliminação de resíduos ou das embalagens vazias deve realizar-se conforme a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
Para mais informação consulte a Ficha de Segurança.

Edição: Agosto de 2019
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ARGAMASSAS ESPECIAIS 

CEM GROUT 
REP MUR 

REP MUR R 
REP MUR F 

  REP MUR AR 
ARDEX CD 
ARDEX FIX 
ARDEX A35 
ARDEX A45 
ARDEX EB2 

PAVIDUR 
ARDEX AM 100 

ARDEX A46 
ARDEX A38 

REP MUR AR FLOW 
ADISOL PLUS 
ARDEX A18 

AREIA 35/38



Propriedades: 
Elevadas resistências mecânicas a curto e longo prazo. 
Não apresenta retração (expande-se muito lentamente); evitando assim fissuras e o produto endurecido 
ocupa na totalidade o volume a encher. 
Ótima aderência às superfícies metálicas e ao betão. 
Fluidez extraordinária, autonivelante, ainda que com pouca água de mistura, sendo que a pasta de 
argamassa enche perfeitamente todas as zonas de fixação, até mesmo as de acesso mais difícil. 
Passiva e protege as superfícies metálicas em contacto, tornando-as mais duradouras. 
Não contém cloretos e agregados metálicos que possam favorecer a corrosão. 
 
Aplicações: 
Enchimentos e fixações em pavimentos de betão de maquinaria sujeita a fortes requisitos mecânicos. 
Enchimentos e selagens em pilares de betão, apoios de pontes, calhas, enchimentos entre muros 
e pilares, etc. 
Reparações especiais em superfícies horizontais de betão, injeções de reforço de armaduras, reves-
timentos... etc. (por vazamento). 
 
Modo de aplicação: 
O suporte deverá ser firme, rugoso e estar limpo; deve ser molhado de forma a que esteja húmido, 
sem inundações ao aplicar o enchimento. 
Amassar o CEM GROUT com 2/3 de água necessária e, uma vez homogeneizado, acrescentar o 
resto da água, até obter uma consistência fluida para que a pasta cole; (4-4,5 l. de água no total, 
por saco de 25 kg). Caso deseje uma pasta mais espessa, a relação água/CEM GROUT deverá ser 
de 3 a 4 l. por saco de 25 kg. 
Procure evitar excessos de água que diminuam a eficácia do CEM GROUT a argamassa que se 
obtém permite enchimentos de até 7 cm, para grossuras superiores devem misturar-se 2 sacos 
de CEM GROUT com um saco de areia de aproximadamente 6 mm (“garbancillo”). 
Deve garantir-se uma secagem correta da argamassa sendo conveniente mantê-lo húmido durante 
2-3 dias. No caso de utilizar cofragem deve esperar-se, no mínimo, 12 horas para avançar com a 
sua desmoldagem. 
 
A ter em consideração: 
A aplicação deve ser feita com temperaturas do suporte entre +5°C e +30°C. Assim que a argamassa 
iniciar a sua secagem, não se deve acrescentar água nem voltar a misturar. 
 
Precauções:  
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas legais 
locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes. 
GISCODE ZP1 = produto que contém cimento, baixo conteúdo em cromatos.  
Para mais informação consulte a Ficha de Segurança. 
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CEM GROUT
Argamassa fluida estrutural sem retração para  
enchimentos e fixações
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Aspeto: Pó de cor cinzenta.

Relação da mistura: Aprox. 4 l. de água: 25 kg. de pó.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 2,2 kg./litro.

Rendimento: Aprox. 1,9 kg de pó por m2 e mm.

Resistência à compressão:

Após 1 dia, aprox. 34 N/mm2  
Após 3 dias, aprox. 58 N/mm2  
Após 7 dias, aprox. 62 N/mm2  
Após 28 dias, aprox. 67 N/mm2 

Resistência à flexotração:

Após 1 dia, aprox. 6 N/mm2  
Após 3 dias, aprox. 7 N/mm2  
Após 7 dias, aprox. 9,5 N/mm2  
Após 28 dias, aprox. 10 N/mm2

Expansão: Após 28 dias endurecido: +0,1%.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

Edição: Outubro de 2019

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

0370

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

10

50449 
EN 1504-6:2006 

CEM GROUT 
Argamassa cimentos fluida para fixações 

EN 1504-6

Deslocação sob uma carga de 75 kN:               ≤ 0,6 mm

Conteúdo iões de cloreto:                                  ≤ 0,05 %

Temperatura de transição vítrea:                              NPD

Reação ao fogo:                                                         A1

Sustentabilidade / fluidez sob cargas  
de deslocação:                                                        NPD

Substâncias perigosas:     Cumpre com 5,3 de EN 1504-6

Cuidados: 
Contém cimento, causa irritabilidade nos olhos e na pele. Deverá ser mantido longe do alcance das 
crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos, lave-
os de seguida com água abundante e consulte um médico.  
Utilize luvas adequadas. 
Uma vez seco, não tem alterações fisiológicas nem ecológicas. 
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Campo de aplicação: 
Reparações de desníveis e buracos em paredes. 
Fixação de parafusos, perfis, madeiras, etc, em paredes de tijolo. 
Realização de arestas antes de rebocar paredes. 
Encapsulamento de tubagens, cabos, condutas…etc. 
Regra geral, em aplicações que requerem rapidez de cura e endurecimento, aliado a uma boa 
aderência e resistência. 
 
Propriedades: 
Excelente aderência sobre as superfícies normais de construção: betão, argamassas, blocos, 
grés,…. 
Não apresenta retracção em condições normais e em comprimentos razoáveis de trabalho, evitando 
o típico fendilhamento que ocorre nas arestas, ou que se produzem nas ancoragens. 
Rapidez de cura e endurecimento, o que supõe evitar interrupções no ritmo de trabalho, e uma con-
clusão rápida da obra. 
Não contém cloretos ou outros aditivos acelerantes e, por isso, não oxida o ferro nem apresenta 
incompatibilidades com outros materiais. 
Excelente plasticidade e coesão, o que facilita a aplicação, e com percas mínimas de material. 
Apresenta uma boa resistência e durabilidade. 
Admite espessuras de 0,5 a 20 mm. 
 
Modo de utilização: 
1/ REPARAÇÕES OU PREENCHIMENTO DE BURACOS 
Limpar bem o suporte de poeiras, partículas soltas e outras sujidades. 
Humedecer a superfície, mas sem encharcar. 
Amassar o REP MUR com água limpa num recipiente apropriado. Preencher a cavidade a reparar 
com uma espátula ou com a mão (com luvas), com a argamassa recém-feita, o mais rapidamente 
possível. 
Acabar o trabalho alisando a superfície o mais rápido possível com a mesma espátula ou uma talo-
cha. 
2/ ANCORAGENS 
Realizar através de maço e cinzel a cavidade adequada, limpar convenientemente a mesma e hume-
decê-la. 
Amassar o REP MUR. 
Com a argamassa de REP MUR preencher parcialmente a cavidade, introduzir o ferro ou madeira, 
de modo a que fique bem introduzido na cavidade e imerso na argamassa; acabar de preencher a 
cavidade com o REP MUR e segurar o elemento introduzido durante alguns minutos. 
Ao final de 2 horas a ancoragem já pode ser utilizada mas sem se submeter a cargas fortes durante 
24 h. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas legais 
locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes. 

REP MUR
Argamassa de reparação de cura rápida  
para suportes verticais
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GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor.

64

Edição: Outubro 2019

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

Aspeto: Polvo cinza levemente granulado.

Relação de mistura: Aprox. 4 3/4 litros : 25 kg. de pó.

Densidade: Aprox. 1,61 kg/litro.

Densidade da argamassa em 
fresco: Aprox. 1,85 kg./litro.

Rendimento: Aprox. 1,5 kg. de pó por m2 e mm.

Tempo aberto de trabalhabilidade 
(+20°C): Aprox. 5-15 minutos.

Tempo de endurecimento (+20°C): 30 minutos.

Resistência à compressão: Após 3 días aprox. 7,5 N/mm2. 
Após 28 días aprox. 15,7 N/mm2.

Resistência à Flexotração: Após 3 días aprox. 2,5 N/mm2. 
Após 28 días aprox. 3,4 N/mm2.

Embalagem: Sacos de 25 kg. neto.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e na sua embalagem original.
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Campo de aplicação: 
Reparações rápidas em betão e alvenaria, tanto verticais como horizontais. 
Ancoragem de perfis, madeiras, caixilhos de portas, etc., em paredes de tijolo. Definição de arestas 
antes de rebocar paredes. Encapsulamento de tubagens, cabos, condutas… etc. Fixação de tampas 
de esgoto. Em geral, em aplicações que requerem rapidez de cura e endurecimento junto a uma 
boa aderência e resistência. Interior e exterior. 
 
Propriedades: 
Excelente aderência ao suporte. Tendo em consideração a sua cura rápida, REP MUR R possui boas 
propriedades de trabalhabilidade. Boa tixotropia. Cura sem retracção evitando o aparecimento de 
fissuras. Elevada resistência mecânica, tanto a curto como a longo prazo. 
 
Modo de utilização: 
A superfície do suporte deverá estar limpa e isenta de poeiras, gorduras, óxidos e, regra geral, de 
qualquer elemento estranho que possa falsear a aderência do material ao suporte. 
Os suportes adequados são os normais em alvenaria: argamassas de cimento resistentes, tijolo, 
betão, ou blocos de betão. 
Antes da colocação do produto deve humedecer-se o suporte, sendo que se deve ter especial 
atenção com temperaturas elevadas. 
É recomendável realizar a mistura utilizando meios mecânicos.  
Verter aprox. 180-200 cc de água por cada kg de REP MUR R. Verter lentamente o produto sobre 
o líquido enquanto se agita a mistura, e manter a agitação até se obter uma pasta homogénea e 
sem grumos. Dada a sua grande velocidade de cura, preparar unicamente a quantidade a utilizar 
durante 2-3 minutos. 
Aplicar rapidamente com talocha ou espátula. 
 
Para reparações ou preenchimento de buracos: 
Preencher a cavidade a reparar com uma espátula ou com a mão (com luvas), com a argamassa 
recém-feita, o mais rapidamente possível. 
Acabar o trabalho alisando a superfície o mais rápido possível com a mesma espátula ou uma talo-
cha. 
 
Para ancoragens: 
Com a argamassa de REP MUR R preencher parcialmente a cavidade, introduzir o ferro ou madeira, 
de modo a que fique bem introduzido na cavidade e imerso na argamassa; acabar de preencher a 
cavidade com o REP MUR R e segurar o elemento introduzido durante alguns minutos. 
Ao final de 2 horas a ancoragem já pode ser utilizada mas sem se submeter a cargas fortes durante 
24 h. 
A baixas temperaturas aconselha-se a utilizar água a +20 ºC, com altas temperaturas utilizar água 
fria. Não aplicar a temperaturas inferiores a +5 ºC nem superiores a +30 ºC. Depois de aplicado, 
em dias muito quentes ou com vento, recomenda-se nebulizar água sobre a reparação para assegurar 
uma cura do produto correcta. 
Não re-amassar nem adicionar água à argamassa depois de iniciar a cura. 
 
Precauções:  
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando.  
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  

REP MUR R
Argamassa de reparação de cura rápida

65



RE
P 

M
UR

 R

Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente.  
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas legais 
locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor.  
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Edição: Abril de 2020

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

Relação de mistura: Aprox. 180 – 200 gr de água: 1 kg de polvo.

Densidade: Aprox. 1,45 kg/l.

Densidade da argamassa e 
fresco: Aprox. 2,1  kg./l.

Rendimento: Aprox. 1,7 kg de pó por m2 y mm.

Trabalhabilidade: 2-3 minutos.

Resistência à compressão
Após 60 min > 8 N/mm2 
Após 1día >10 N/mm2  
Após 28 días > 25 N/mm2

Embalagem: Sacos de 25 kg

Armazenamento: Aprox. 6 meses em local seco e na sua embalagem original fechada. 
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Campo de aplicação: 
Enchimento de imperfeições e fissuras. Regularização de superfícies de betão ou argamassa. 
Reparação de superfícies de betão. 
Enchimento de juntas entre secções de betão, elementos pré-fabricados, etc. 
Reparação de peças de construção de betão. 
Esburacamento de pilares. Acabamento decorativo de pilares. 
Reparação de elementos estruturais: vigas de betão armado ou pré-esforçado sob cargas estáticas 
ou dinâmicas e pilares, entre outros. 
Realização de pátinas de acabamento. 
Para interiores e exteriores.  
 
Propriedades: 
Grande aderência ao suporte. 
Endurecimento recompensando a retração, minimizando a aparição de fissuras. 
Elevada resistência mecânica, tanto a curto como a longo prazo. 
Contém inibidores de corrosão. 
Aplicável à mão e por projeção. 
Boa resistência à abrasão. 
Admite espessuras de 0,5 a 70 mm. 
A sua elevada espessura e cor clara permite a sua utilização sem aplicação de argamassas cosméticas 
de acabamento. 
 
Preparação do suporte: 
A superfície do suporte pode estar seca ou húmida, mas deverá estar limpa e isenta de pó, gordura, 
óleos, óxidos e, no geral, de qualquer elemento estranho que possa prejudicar a aderência do 
material ao suporte. O suporte deve ser suficientemente resistente para receber a argamassa REP 
MUR F (resist. tracção min. 1 N/mm2. As zonas de betão contaminadas ou estragadas devem ser 
eliminadas até encontrar uma superfície resistente, as arestas da reparação são cortadas mecani-
camente a um mínimo de 5 mm de profundidade. 
As armaduras expostas serão limpas mecanicamente até um grau mínimo de Sa2. 
A temperatura do suporte sobre o qual se deve aplicar REP MUR F, será de, no mínimo, +5°C e 
máximo de +30°C. 
 
Primário: 
Recomenda-se humedecer abundantemente a superfície (especialmente em climas quentes) de pre-
ferência 24 horas e, pelo menos, 2 horas antes da aplicação do REP MUR F. A superfície deve estar 
húmida e obscurecida, mas sem exsudação de água. A adesão do REP MUR F pode ser melhorada 
(especialmente recomendado em superfícies de betão com muito pouca porosidade) da seguinte 
forma: 
Primário Epóxi: utiliza-se ADIPOX PLUS (consulte a Ficha Técnica) como ponte de união para o REF 
MUR F. 
A aplicação do REP MUR F sobre os primários deve ser feita fresco sobre fresco. Não se deve 
permitir que a ponte de união seque completamente antes de aplicar. 
 
 
 
 

REP MUR F
Argamassa de reparação estrutural tixotrópica 
reforçada com fibras 
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Aplicação: 
Deitar 3 3/4 - 4 1/2 litros de água por cada saco de 25 kg (4 partes de pó por 1 parte de 
água em volume) na betoneira ou no recipiente que será utilizado. Deitar lentamente o pó sobre 
o líquido enquanto se agita a mistura e se mantém a agitação até obter uma pasta fina e homo-
génea. 
É recomendável realizar a mistura utilizando meios mecânicos, quer seja com a betoneira quer 
com agitador. 
A sua elevada tixotropia permite agregar uma maior quantidade de água a fim de obter a con-
sistência necessária para aplicar uma camada de acabamento fino. 
REP MUR F pode ser aplicado à mão, com palustra e por projeção. Aplique o produto recém-
misturado diretamente sobre a superfície humedecida ou sobre o primário ainda fresco. Aplica-se 
a espessura desejada (0,5 - 70 mm) utilizando uma palustra ou régua sobre mestras anterior-
mente realizadas. 
Uma camada de espessura zero antes da aplicação do material desejado, fresco sobre fresco, 
melhorará a adesão e a coesão final da argamassa. 
Caso seja preciso aplicar uma segunda camada, esta deverá ser aplicada antes da anterior 
ter endurecido 
O acabamento do produto utilizando uma esponja humedecida e uma palustra metálica ou uma 
talocha poderá ser feita quando a argamassa inicia o seu endurecimento (nesse momento a 
argamassa apresenta um comportamento plástico). 
 
Cura: 
Caso seja necessário, deverá proteger-se a argamassa fresca da desidratação precoce por 
excesso de calor ou de geadas, mediante os procedimentos habituais (película de polietileno, 
agentes de cura, serapilheiras húmidas...) 
 
Precauções:  
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto 
com os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do 
acidentado possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando.  
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente.  
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas 
legais locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor.  
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Relação da mistura: Aprox. 3 3/4 - 4 1/2 l. de água: 25 kg. de pó, equivalente a 1 vol. de água: 
4 vol. de pó.

Densidade: Aprox. 1,5 kg/l.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 1,70 kg./l.

Rendimento: Aprox. 1,45 kg de pó por m2 e mm.

Resistência à compressão: Após 28 dias, aprox. 41 N/mm2

Resistência à flexotração: Após 28 dias, aprox. 9,3 N/mm2

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e na sua embalagem original fechada.

Edição: Outubro de 2019

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

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

09

50463 
EN 1504-3:2006 

REP MUR F 
Argamassa cimentosa modificada com polímeros (PCC) para a 

reparação estrutural de estruturas de betão  
EN 1504-3:R3

Resistência à compressão:                               Classe R3

Conteúdo iões de cloreto:                                  ≤ 0.05 %

Adesão:                                                          ≥ 2.0 Mpa

Retração/expansão controlada:                        ≥ 2.0 MPa

Resistência à carbonatação:                                  Resiste

Módulo elástico:                                                ≥ 20 GPa

Compatibilidade térmica Parte 1  
Em ciclos de gelo - degelo com imersão  
em sais de degelo:                                          ≥ 2.0 MPa

Resistência ao deslizamento:                                     NPD

Coeficiente de expansão térmica:                              NPD

Absorção capilar:                                ≤ 0.5 kg/(m²∙h0.5)

Reação ao fogo:                                                         A1

Substâncias perigosas:    Cumpre com 5.4 de EN 1504-3



Campo de aplicação: 
Enchimento de imperfeições e fissuras. 
Reparação e regularização de superfícies de betão e argamassa, especialmente em ambientes 
agressivos. Resistente ao ataque de sulfatos, protege as armaduras dos elementos reconstruídos. 
Enchimento de juntas entre secções de betão, elementos pré-fabricados, etc. 
Reparação de peças de construção de betão. 
Esburacamento de pilares. Reparação de elementos estruturais: vigas de betão armado ou pré-
esforçado sob cargas estáticas ou dinâmicas e pilares, entre outros. 
Para interiores e exteriores.  
 
Propriedades: 
Grande aderência ao suporte. 
Endurecimento recompensando a retração, evitando o aparecimento de fissuras. 
Elevada resistência mecânica, tanto a curto como a longo prazo. 
Boa resistência química, resistente aos ambientes agressivos com presença de sulfatos. Aditivado 
com inibidores de corrosão, protege as reparações feitas contra a mesma. Boa resistência à 
abrasão. 
Admite espessuras de 0,5 a 70 mm. 
 
Preparação do suporte: 
A superfície do suporte pode estar seca ou húmida, mas deverá estar limpa e isenta de pó, gordura, 
óleos, óxidos e, no geral, de qualquer elemento estranho que possa prejudicar a aderência do 
material ao suporte. O suporte deve ser suficientemente resistente para receber a argamassa REP 
MUR AR (resist. tracção min. 1,5 N/mm2. As zonas de betão contaminadas ou estragadas devem 
ser eliminadas até encontrar uma superfície resistente, as arestas da reparação são cortadas meca-
nicamente a 5 mm de profundidade como mínimo. 
As armaduras expostas serão limpas mecanicamente até um grau mínimo de Sa2. 
 
Primário: 
Recomenda-se humedecer abundantemente a superfície (especialmente em climas quentes) de pre-
ferência 24 horas e, pelo menos, 2 horas antes da aplicação do REP MUR AR. A superfície deve 
estar húmida e obscurecida, mas sem exsudação de água. 
A adesão do REP MUR AR pode ser melhorada (especialmente recomendado em superfícies de 
betão com muito pouca porosidade) da seguinte forma: 
- Primário Epóxi: utiliza-se ADIPOX PLUS (consulte a Ficha Técnica) como ponte de união para o REF 
MUR AR. 
 
A aplicação do REP MUR AR sobre os primários deve ser feita fresco sobre fresco. Não se deve 
permitir que a ponte de união seque completamente antes de aplicar. 
 
Aplicação: 
Deitar 4 - 4.25 litros de água por cada saco de 25 kg (3 partes de pó por 1 parte de água em 
volume) na betoneira ou no recipiente que será utilizado.  
Deitar lentamente o pó sobre o líquido enquanto se agita a mistura e se mantém a agitação até 
obter uma pasta fina e homogénea. A mistura deixa-se maturar durante 2-3 minutos e volta-se a 
agitar, antes da sua aplicação sobre o suporte, por forma a melhorar a sua trabalhabilidade. 

REP MUR AR
Argamassa de reparação estrutural reforçada  
com fibras e inibidores da corrosão
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É recomendável realizar a mistura utilizando meios mecânicos, quer seja com a betoneira quer com 
agitador. A sua elevada tixotropia permite agregar uma maior quantidade de água para obter a con-
sistência necessária para aplicar uma camada de acabamento fino. 
REP MUR AR pode ser aplicado à mão, com palustra e por projeção. Aplique o produto recém-
misturado diretamente sobre a superfície humedecida ou sobre o primário ainda fresco. 
Aplica-se a espessura desejada (0,5 - 70 mm) utilizando uma palustra ou régua sobre camadas 
mestres anteriormente realizadas. 
Uma camada de espessura zero antes da aplicação do material desejado, fresco sobre fresco, mel-
horará a adesão e a coesão final da argamassa. 
Caso seja preciso aplicar uma segunda camada, esta deverá ser aplicada antes da anterior ter 
endurecido 
O acabamento do produto utilizando uma esponja humedecida e uma palustra metálica ou uma 
talocha poderá ser feita quando a argamassa inicia o seu endurecimento (nesse momento a argamassa 
apresenta um comportamento plástico). 
 
Cura: 
Caso seja necessário, deverá proteger-se a argamassa fresca da desidratação precoce por excesso 
de calor ou de geadas, mediante os procedimentos habituais (película de polietileno, agentes de 
cura, serapilheiras húmidas...) 
 
Precauções:  
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando.  
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente.  
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas legais 
locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Relação da mistura: Aprox. 4 - 4,25 l. de água: 25 kg de pó são equivalentes a 1 vol. de água: 
3 vol.de pó.

Densidade: Aprox. 1,4 kg/litro.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 2,1 kg/litro.

Rendimento: Aprox. 1,8 kg de pó por m2 e mm.

Tempo de capacidade de trabalho 
(20°C): Aprox. 60-90 min.

Resistência à compressão: ≥ 48 N/mm2

Resistência à flexotração: ≥ 8 N/mm2

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e na sua embalagem original fechada.
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Edição: Outubro de 2019

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

13

20112 
EN 1504-3:2006 
REP MUR AR 

Argamassa cimentosa modificada com polímeros (PCC) para a 
reparação estrutural de estruturas de betão 

EN 1504-3:R4

Resistência à compressão:                               Classe R4

Conteúdo iões de cloreto:                                  ≤ 0.05 %

Adesão:                                                          ≥ 2.0 Mpa

Retração/expansão controlada:                        ≥ 2.0 Mpa

Resistência à carbonatação:                                  Resiste

Módulo elástico:                                                ≥ 20 GPa

Compatibilidade térmica  
Parte 1 Em ciclos de gelo - degelo  
com imersão em sais de degelo:                        2.0 MPa

Resistência ao deslizamento:                                     NPD

Coeficiente de expansão térmica:                              NPD

Absorção capilar:                                ≤ 0.5 kg/(m²∙h0.5)

Reação ao fogo:                                                         A1

Substâncias perigosas:      Cumpre com5.4 de EN 1504-3

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

15

20112 
EN 1504-7:2006 
REP MUR AR 

Argamassa cimentosa modificada com polímeros (PCC) para a 
reparação estrutural de estruturas de betão 

EN 1504-7

Proteção contra a corrosão e 
trabalhabilidade: Passa

Adesão por cisalhamento 
(resistência ao arrancamento): Passa

Substâncias perigosas: Cumpre com 5.3 de EN 1504-7
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Campo de aplicação: 
Pode utilizar-se ARDEX CD tanto para encher pequenos defeitos de superfícies como lascas ou 
gretas, como para renovar uma superfície existente de betão e conseguir uma superfície nova. 
 
Descrição: 
ARDEX CD é uma argamassa para renovar superfícies exteriores e interiores de betão velho ou 
lascado para conseguir um acabamento “novo”. ARDEX CD aplica-se facilmente, endurece rapidamente 
e produz um acabamento que suporta tráfego pedonal e de veículos com rodas de borracha. ARDEX 
CD mistura-se apenas com água para ser aplicado facilmente sobre superfícies de betão existentes 
como rampas, passeios, pátios, plataformas, entradas para carros, pavimentos de garagens e 
inclusive a maioria das superfícies de betão. Feito com cimento Portland, ARDEX CD, pode aplicar-
se com uma palustra ou rolo e ser concluído com escova para obter uma superfície antiderrapante. 
 
Preparação do suporte: 
Todos os suportes de betão devem ser sólidos, estar limpos, livres de óleos, cera, gordura, asfalto, 
restos de látex, compostos de cura e de qualquer contaminante que possa atuar em detrimento da 
aderência. Recomendamos limpar o solo mecanicamente até obter um betão firme e sólido, através 
de jateamento, escarificação ou semelhante. Os suportes devem estar secos e a temperatura da 
superfície não deve estar a temperaturas inferiores a 10ºC. O tratamento com ácido não é um meio 
de limpeza aceitável do suporte. 
 
Reparação de gretas: 
Todas as juntas ativas, como juntas de retração, têm de ser respeitadas. As gretas ativas devem 
ser reparadas aplicando-se técnicas tradicionais de reparação de betão antes de aplicar o ARDEX 
CD. Cortes, juntas e gretas não ativas devem ser cheias antes de instalar o ARDEX CD. ARDEX CD 
é uma aplicação superficial. Não se propõe a reparação permanente de gretas. As gretas existentes 
podem voltar a aparecer à superfície. Ainda que a reparação de gretas seja sempre recomendada 
antes de aplicar o ARDEX CD, não se garante que as gretas não voltem a aparecer. 
 
Ferramentas recomendadas: 
Recipiente para a mistura, talocha, palustra de aço, uma escova de pelos médios para acabamentos 
e uma trincha de 10 cm. ou uma ferramenta para escovar as arestas. 
Também se pode utilizar um rolo de picos ou uma talocha de lábio de borracha. 
 
Mistura: 
PADRÃO: a proporção da mistura recomendada é 6,5 litros de água por saco de 25 kg. de ARDEX 
CD. Para quantidades mais pequenas, utilize 2,75 partes de pó com uma parte de água por volume. 
A utilização de água adicional pode debilitar o ARDEX CD e reduzir a sua duração. 
Coloque primeiro a água num recipiente, acrescente o pó e misture até conseguir uma consistência 
lisa. A utilização da mistura mecânica cria uma consistência mais lisa e mais fácil de aplicar. 
REMENDOS: para encher pequenos fragmentos, cavidades ou fossas (diâmetro até 2,5 cm, pro-
fundidade até 1,3 cm.) utilize uma proporção de 4 partes de pó a 1 parte de água por volume e 
aplique com uma palustra de aço ou espátula para massa de vidraceiro. As reparações devem estar 
secas (30-45 minutos a 21ºC) antes de aplicar o ARDEX CD na superfície. A temperatura ambiente 
baixa e à superfície aumentam o tempo de secagem e a altas tornam-no mais curto. 
 
 

ARDEX CD
Renovação da camada superficial do betão
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Modo de aplicação: 
ARDEX CD aplica-se facilmente em qualquer superfície de betão preparada. Retire todo o betão que 
esteja solto ou contaminado mecanicamente. Logo de seguida, limpe com escova e aspirador a 
fim de remover completamente o pó fino, a sujidade ou águas paradas. Limpe as juntas de retração 
e isole com fita para que o ARDEX CD não as encha. 
Repare os lascamentos de fundo ou as gretas com a mistura para adesivos descrita anteriormente. 
Aplique-a com uma palustra de aço com bastante pressão para encher todos os defeitos da superfície. 
Permita que estes adesivos sequem durante 30-45 minutos antes de aplicar ARDEX CD superficial-
mente. 
Deite o produto líquido na zona do betão e aplique com uma palustra de lábio de borracha fazendo 
bastante pressão para garantir um bom contacto entre o betão e o ARDEX CD. Assim que o material 
estiver aplicado, utilize uma escova para obter o acabamento final desejado. 
Utilize a quantidade mais pequena possível para cobrir o betão. Para máximo rendimento, aplique-
o com uma palustra de aço, utilizando a escova para o acabar. Trabalhe em áreas bastante pequenas 
para poder acabá-las com a escova sem as pisar antes que seque (normalmente 10-15 minutos, 
dependendo das condições do local). Manter uma “parte molhada” minimiza as variações naturais 
de cor entre as secções. 
Em superfícies verticais, como paredes ou escadarias, aplique ARDEX CD diretamente sobre a 
superfície. Logo de seguida, alise com escova, espátula ou palustra até obter a textura desejada. 
 
Espessura da aplicação: 
Aproximadamente 3-6 mm. Para espessuras maiores recomenda-se acrescentar areia. 
 
Cor: 
ARDEX CD é formulado com cimento Portland e ao secar fica cinzento claro. Como a cor do betão 
e as condições dos locais variam muito, não se pretende que este produto tenha a mesma cor que 
o betão que o recebe nem um betão adjacente. 
 
Tráfego: 
ARDEX CD pode suportar tráfego pedonal 3-4 horas após a sua aplicação e tráfego de veículos com 
rodas de borracha após 6-8 horas. 
 
Cura: 
Ainda que ARDEX CD não requeira nenhum processo especial de cura, não aplique o produto caso 
espere chuva passadas 6 horas, ou em caso de existência de temperaturas inferiores a 0ºC nas 
próximas 24 horas. Como todos os materiais à base de cimento, estas condições podem afetar o 
aspeto e o comportamento do material. 
 
Selante: 
Como todas as superfícies de betão em geral, ARDEX CD pode selar-se com um selante à base de 
água e transpirável a fim de evitar a formação de pó e para resistir à água estancada, sal, azeite 
e outras manchas. ARDEX CD pode ser selado após 24 horas com qualquer tipo de selante. 
 
Consumo: 
Aproximadamente 2 kg/m2/mm. 
 
Tempo em que se mantém fluido: 
Aproximadamente 30 minutos a 20°C. Varia com a temperatura ambiente. Se o produto começar 
a endurecer no recipiente de mistura, volte a agitar com broca metálica. NÃO ACRESCENTE ÁGUA. 
Com temperaturas elevadas, utilize água fria para a mistura a fim de conseguir a fluidez. 
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NOTA: ARDEX CD é um material com base de cimento. Respeite as regras básicas do trabalho 
com betão. Não o aplique se a temperatura for inferior a 5ºC, se estiver à espera de chuva nas pró-
ximas 6 horas ou se houver possibilidade de ocorrerem temperaturas próximas dos 0ºC em 24 
horas. NÃO ACRESCENTE ÁGUA EM EXCESSO. ARDEX CD é utilizado para voltar a cobrir apenas 
superfícies de betão exteriores e interiores que suportem tráfego pedonal ou de veículos com rodas 
de borracha. Não o utilize em piscinas, fontes ou qualquer área que esteja permanentemente 
submersa em água. 
 
Precauções:  
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando.  
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente.  
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas legais 
locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 
 
Apresentação: 
Em sacos de 25 kg. 
 
Armazenamento: 
Aproximadamente 12 meses em local seco e na sua embalagem original, fechada. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Resistência à compressão: Após 7 días: 30 N/mm2 aproximadamente. 
Após 28 días: 40 N/mm2 aproximadamente.

Resistência à flexotração: Após 7 días: 5 N/mm2 aproximadamente. 
Após 28 días: 8,5 N/mm2 aproximadamente.

Densidade pó: 1,34 kg./l.

Edição: Outubro de 2019
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ARDEX-FIX
Argamassa multiusos para a preparação de todo o 
tipo de suportes interiores com EFECTO ARDURAPID®

Campo de aplicação: 
- Para a reparação de todo o tipo de suportes antes de pôr diferentes tipos de revestimentos. 
- Para o enchimento de furos, fissuras, concavidades e gretas. 
- Para o nivelamento de diferentes níveis entre duas lajes, entre pré-fabricados e outros tipos de 
pavimentos.  
- Para igualar superfícies de betão, de anidrita e também asfalto fundido, aglomerados de betão, 
cerâmica, madeira, etc. 
- Para a reparação parcial de pavimentos e para voltar a fazer os revestimentos antigos dos mes-
mos. 
- Para a realização e reparação de pavimentos em várias camadas. 
- Preparação de paredes para pintar: azulejos, madeira, PVC, etc. de 0 a 4 mm. de espessura. 
 
Composição: 
ARDEX-FIX é composto por cimentos especiais, resinas sintéticas em dispersão e materiais de carga 
e granulometria muito fina. 
Misturado com água gera-se uma argamassa homogénea e estável que pode ser trabalhada durante 
5 minutos. A secagem inicial por hidratação produz-se ao fim de 30 minutos. 
 
Preparação do suporte: 
ARDEX-FIX adere praticamente sobre qualquer suporte habitual no âmbito da construção. 
O suporte deverá estar seco, sem elementos separadores. 
Os resíduos de colas antigas estarão bem agarrados ao suporte. 
Aplicar ARDEX-FIX sem nenhum tipo de primário. 
Sobre superfícies pintadas ou de materiais sintéticos, terá de ser dada uma camada de primário 
ARDEX P82, à base de resinas sintéticas. 
Em caso de dúvida efetue um teste prévio. 
 
Modo de aplicação: 
Não misturar nenhuma quantidade de produto que possa ser aplicado em, aproximadamente, 5 
minutos. 
Misturar o produto num recipiente limpo. Anteriormente ter-se-á posto a água e, de seguida, irá 
acrescentar-se o produto ao mesmo tempo que se mexe energicamente até conseguir uma argamassa 
homogénea e isenta de grumos. 
 
Dosagem: 
Aproximadamente 1/3 de litro de água para misturar com 1 kg. de ARDEX-FIX poderá ser trabalhado 
durante, aproximadamente, 5 minutos e a uma temperatura de 18 a 20ºC. Sobre superfícies não 
absorventes, aplicaremos ARDEX-FIX numa camada inferior a 1 mm, depois de tal camada ter endu-
recido, poderemos aplicar o acabamento definitivo com a espessura que mais convier. 
A possibilidade de colocar por cima desta camada qualquer outro tipo de revestimento poderá ser 
feita 30 minutos após a colocação de ARDEX-FIX sempre com temperaturas superiores a +5ºC. 
 
Recomendações: 
ARDEX-FIX não deve ser aplicado em exteriores nem em superfícies que estejam constantemente 
molhadas. Para trabalhos de nivelamento em grandes superfícies e em espessuras superiores a 5 
mm, consulte a ampla gama de argamassas autonivelantes da Ardex. 
ARDEX-FIX tem um elevado rendimento. Ver densidade ao fazer um orçamento. 



77

AR
DE

X 
FI

X

Precauções:  
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando.  
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente.  
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas legais 
locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Relação da mistura: Aprox. 1/3 de água por 1 kg de pó ou 1,65 litros de água por 5 kg de pó.

Densidade: 1 vol. de água: 3 ½ vol. de pó. Aprox. 0,86 kg/litro.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 1,5 kg/litro.

Rendimento:
Aprox. 1,15 kg/m²/mm (Rendimento elevado) por m² e mm. 
Um saco de 5 kg é suficiente para o nivelamento de 4,4 m² com espessura 
de 1 mm.

Tempo de aplicação (20°C): Aprox. 5 minutos.

Tempo em que pode ser pisado 
(20°C): Aprox. ao fim de ½ hora.

Tempo de colocação (20°C): Aprox. ½ hora.

Dureza:
Aprox. 20 N/mm² al cabo de 1 dia.  
Aprox. 37 N/mm² al cabo de 7 dias.  
Aprox. 40 N/mm² al cabo de 28 dias.

Cadeiras com rodas: Sim.

Aquecimento radiante: Sim.

Embalagens: Sacos de 5 kg em caixas de 4 unidades.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

13

52117 
EN 13813:2002 

ARDEX FIX 
Argamassa para Pavimentos  

EN 13813:CT-C20-F7

Resistência à compressão:                           ≥ 20 N/mm2

Resistência à flexotração:                               ≥ 7 N/mm2

Resistência à abrasão (Böhme):                                 NPD

Adesão:                                                                   NPD

pH:                                                                          NPD

Reação ao fogo:                                                           E

Edição: Agosto de 2019
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Campo de aplicação: 
Para a realização de betonilhas. ARDEX A35, cimento especial melhorado com resinas sintéticas, 
poderá misturar-se com areias de granulometria de 0 a 8 mm. e água até obter uma argamassa 
plástica e com uma humidade e consistência de areia seca. 
As betonilhas com cimento ARDEX A35 são transitáveis após 3 horas. Sobre plástico separador 
converte-se em flutuante e pode receber o revestimento final 24 horas após a sua realização e 
abrange as normas previstas segundo DIN 18560. As normas DIN 18560 e DIN 18353 são válidas 
para a realização de pavimentos com cimentos, também flutuantes, sobre uma película separadora 
incorporada. 
Para interiores. 
Aplicação sobre pavimentos radiantes: na realização de betonilhas com ARDEX A35 
sobre pavimentos radiantes com água quente, o tempo de espera, antes da aplicação do revestimento, 
será inferior a 15 dias. A betonilha feito com cimento ARDEX A35 terá obtido a sua humidade de 
equilíbrio após 24 horas. Pode-se começar a aquecer 3 dias mais tarde, começando com uma tem-
peratura de +25ºC e que será mantida durante 3 dias. 
De seguida, regula-se a temperatura ao máximo e esta será mantida durante 4 dias. Durante este 
tempo será conveniente evitar correntes de ar. Durante a colocação do revestimento, a temperatura 
da superfície não deverá descer abaixo dos +15ºC. 
Os pavimentos realizados com ARDEX A35 podem ser aquecidos até 65ºC. 
 
Modo de aplicação: 
Para misturar a argamassa, utilize uma misturadora de 100-125 litros, aproximadamente. 
 
Relação da mistura: 
25 kg de ARDEX A35 = 1 saco 
120 kg de Areia 35/38 = 18-19 pás. 
De 6 a 11 litros de água em função da humidade da areia. 
As misturadoras e máquina de bombeamento são ideais para a realização de betonilhas de rápida 
confeção. 
As quantidades necessárias para a carga de 220 l. são: 
50 kg de ARDEX A35 = 2 sacos. 
200-250 kg de areia 0-8 mm = 30-38 pás 12-22 litros de água em função da humidade da areia. 
A betonilha será praticável e poderá ser revestida após 24 horas caso se sigam corretamente as 
dosagens de água e a mistura de areia aqui especificadas. 
A quantidade total de água, ou seja, da mistura e da entrada de areia, não deve ultrapassar os 11 
litros e os 22 litros, respetivamente, para cada mistura de argamassa. 
Não utilizar aditivos nem óleos de mistura. Não misturar com outro tipo de cimentos. O tempo de 
capacidade de trabalho da argamassa ARDEX A35 é de, aproximadamente, 1 hora. A mistura, apli-
cação, nivelação e alisamento devem ser feitos sucessivamente. 
As superfícies a trabalhar serão de tais dimensões que nos permitam poder realizar todos os 
processos dentro do tempo estabelecido, tendo em consideração que as temperaturas elevadas 
tornam o tempo mais curto e, inversamente, as temperaturas baixas aumentam-no. 
Para a realização de betonilhas aderidas deve aplicar-se sobre o suporte de betão uma leitada em 
emborro realizado com o slurry adesivo ARDEX A18, de acordo com as indicações da sua ficha 
técnica. A nova betonilha deve aplicar-se sobre o emborro de ARDEX A18 quando este ainda está 
húmido. Devem seguir-se os códigos de boas práticas em obra.  
Em caso de dúvida efectuar uma pequena amostra. Não utilize o ARDEX A35 a temperaturas inferiores 
a +5ºC nem superiores a +30ºC.

ARDEX A35
Cimento rápido para betonilhas



79

AR
DE

X 
A3

5  

Mistura de areias: 
A mistura correta das areias para os cimentos ARDEX A35 e ARDEX EB2 é: 

 
As melhores areias são as “areias lavadas de rio” e as de forma esférica (cantos redondos e moagem 
do tipo cúbico ou poliédrico) porque a relação água/cimento é mais baixa e obtêm-se maiores 
resistências. A areia selecionada AREIA 35/38 cumpre as características acima mencionadas, sendo 
a ideal para conseguir melhores resultados dos revestimentos criados com ARDEX A35. 
A partir das 3 horas, uma betonilha realizada com ARDEX A35 já pode ser coberta com a argamassa 
autonivelante ARDEX K55 ou já se pode colocar cerâmica ou pedra natural. 
Passadas 24 horas e com uma humidade residual de 2-3%, já se poderá fazer qualquer outro tipo 
de trabalho e colocar qualquer revestimento por cima. 
 
Realização de betonilhas aligeiradas de enchimento: 
ARDEX A35 pode usar-se para realizar betonilhas aligeiradas: 
- para nivelar irregularidades diferenças de nível e tubagens 
- para preencher buracos e cavidades antes de aplicar betonilhas sobre camadas isolantes ou sepa-
radoras, em combinação com a betonilha epóxi ARDEX EP25. 
Para espessuras de 10 a 300 mm. 
Proporção de mistura: aprox. 37,5 kg de ARDEX A35: 200 l de grânulos de poliestireno de 5 mm 
de tamanho de partícula: 16 l de água. 
Tempo de aplicação: aprox. 60 minutos a +20 °C 
Transitabilidade: após aprox. 3-5 horas 
Tempo de secagem: aprox. 1 día 
Consumo: aprox. 1,6 kg de ARDEX A35 e 8,7 l de grânulos de poliestireno por m2 / cm de espes-
sura. 
A preparação realiza-se utilizando bombas misturadoras – transportadoras, como as utilizadas para 
betonilhas de cimento. NÃO adicione água em excesso! 
 
Importante: 
As betonilhas de ARDEX A35 sobre camada separadora devem possuir uma espessura mínima de 
35 mm evitando que as cargas móveis ultrapassem 1,5 kN/m2 por divisão e estas deverão estar 
bem repartidas. Dependendo da capa de isolamento existente, do revestimento a instalar e das 
tensões esperadas, dever-se-á aumentar a espessura de camada. A espessura mínima para betonilhas 
aderidas é de 10 mm, sendo que para betonilhas com espessuras inferiores a 20 mm é recomendável 
utilizar areia de 0-4 mm. 
ARDEX A35 não pode ser utilizada em exteriores nem em locais com humidade constante. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas legais 
locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor.

 11% 
0,0 - 0,25 mm.

 31% 
0,25 - 1,00 mm.

 15% 
1,00 - 2,00 mm.

 17% 
2,00 - 4,00 mm.

 26% 
4,00 - 8,00 mm.
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Edição: Agosto de 2019

Proporção da mistura:

Mistura1:4 (em peso)  
25 kg. ARDEX A35 (1 saco) 100 kg. areia 0-8 mm. de granulometria.  
6-11 litros de água (conforme a humidade da areia)  
Mistura1:5 (em peso)  
25 kg. de ARDEX A35 (1 saco) 125 kg. areia 0-8 mm. de granulometria.  
6-11 litros de água ((conforme a humidade da areia)

Densidade da argamassa fresca: 2 kg./litro aproximadamente.

Rendimento: 3,7 kg. de pó por m2 e cm. de espessura (em mistura 1:4)   
3,1 kg. de pó por m2 e cm de espessura (em mistura 1:5)

Trabalhabilidade (a 20°C): 1 hora aproximadamente.

Resistência à compressão:

Na proporção 1:4  
Após 1 dia: 25 N/mm2  aprox.  
Após 3 dias: 35 N/mm2  aprox.  
Após 28 dias: 45 N/mm2 aprox.  
Na proporção 1:5  
Após 1 dia: 20 N/mm2  
Após 3 dias 30 N/mm2 aprox.  
Após 28 dias: 35 N/mm2 aprox.

Resistência à flexotração:

Na proporção 1:4  
Após 1 dia: 5 N/mm2 aprox.  
Após 3 dias: 6 N/mm2 aprox.  
Após 28 dias: 7 N/mm2 aprox.  
Na proporção 1:5  
Após 1 dia: 4 N/mm2  
Após 3 dias 5 N/mm2 aprox.  
Após 28 dias: 6 N/mm2 aprox.

Humidade residual:
Pavimento flutuante sobre camada separadora: 2-3% da massa (24 h). 
Pouco mais de 1 a 2% de água latente poderá ser detetada com o aparelho 
CM.

Corrosão: Não contém componentes ativos que favoreçam a corrosão do aço.

Adequado para aquecimento radiante: Sim.

Embalagem: Em embalagens de 25 kg. 

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

13

52107 
EN 13813:2002 

ARDEX A35 
Revestimento Cementoso 

EN 13813:CT-C35-F6

Resistência à compressão:                           ≥ 35 N/mm2

Resistência à flexotração:                               ≥ 6 N/mm2

Resistência à  abrasão (Böhme):                                NPD

Adesão:                                                                   NPD

pH:                                                                          NPD

Reação ao fogo:                                                        A1fl

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



AR
DE

X 
A4

5

81

ARDEX A45
Argamassa de secagem muito rápida para reparações

Campo de aplicação: 
Para o enchimento de buracos e irregularidades em pavimentos, paredes, lajes de betão. 
Para nivelar e regularizar degraus de escadarias e patamares. 
Endurecimento rápido, secagem rápida, rápida colocação em serviço, inclusive com camada grossa. 
Para interiores. 
 
Descrição do produto: 
Cimento especial, boa capacidade de dispersão, pó plastificante e materiais escolhidos de enchi-
mento. 
Misturado com água produz uma argamassa altamente resistente. Trabalhável durante aproxima-
damente 1/4 de hora e ao fim de 45 minutos pode-se revestir com outro tipo de acabamento, como, 
por exemplo, com argamassas autonivelantes, etc. 
ARDEX A45 adere perfeitamente sobre betão e pavimentos de pedra natural e artificial, azulejo de 
pedra, madeira prensada, madeira, asfalto fundido, argila, ladrilho ainda que em alguns casos seja 
necessário um primário antes com o nosso ARDEX P51. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte pode ser seco ou húmido, mas deve ser resistente, sólido, áspero e livre de elementos 
desintegrados. O suporte deverá estar seco sempre que vá ser revestido posteriormente. 
No caso de ser necessário um primário, deve seguir-se as indicações da ficha técnica do ARDEX 
P51. Em caso de dúvida efetue um teste. 
 
Modo de aplicação: 
Num recipiente limpo deite água limpa e misture, agitando bem, a quantidade de pó necessária até 
obter uma argamassa sem grumos. 
Para a mistura de 25 kg. de pó ARDEX A45 são necessários aproximadamente 5,5 litros de água. 
A argamassa pode ser utilizada durante aproximadamente 1/4 hora a uma temperatura de 18-20ºC. 
Temperaturas mais baixas aumentam o tempo de utilização, temperaturas mais altas diminuem o 
tempo de utilização. Sobre as superfícies não porosas como, por exemplo, superfícies pintadas 
devem-se aplicar como mínimo 1,5 mm. de ARDEX A45. 
Após o endurecimento de ARDEX A45 pode fazer-se uma aplicação posterior com qualquer argamassa 
autonivelante de Ardex. 
Graças à sua elevada resistência é especialmente adequada a argamassa ARDEX A45 para as repa-
rações de escadarias, uma vez que os degraus se podem nivelar e igualar. Um quarto de hora após 
ter aplicado a argamassa, já se podem cortar as esquinas. 
Para a nivelação de grandes superfícies e enchimentos superiores a 20 mm, mistura-se a argamassa 
ARDEX A45 com areia de granulometria de 0-4 mm. com uma relação de mistura de 1 vol. de arga-
massa: 0.3 vol. de areia. 
Utilizar o ARDEX A45 com temperaturas superiores a +5º C e inferiores a +30º C. 
Em zonas exteriores ou zonas sujeitas constantemente à humidade não se pode utilizar o ARDEX 
A45. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
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ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

13

53110 
EN 13813:2002 

ARDEX A45 
Argamassa para reparações e enchimento 

EN 13813:CT-C40-F7

Resistência à compressão:                           ≥ 40 N/mm2

Resistência à flexotração:                               ≥ 7 N/mm2

Resistência à  abrasão (Böhme):                                NPD

Adesão:                                                                   NPD

pH:                                                                          NPD

Reação ao fogo:                                                           E

A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas legais 
locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Relação da mistura: Aprox. 5 1/2 litros de água : 25 kg. de pó, o que corresponde a aprox. 1 
vol. de água : 3 1/2 vol. De pó.

Densidade: Aprox. 1,4 kg./litro.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 1,9 kg./litro.

Rendimento: Aprox. 1,6 kg./ pó por m2 e mm.

Trabalhabilidade (20°C): Aprox. 1/4 de hora.

Transitabilidade (20°C): Aprox. após 1 hora.

Revestível (20°C): Aprox. após 1 hora.

Resistência à compressão:
Após 1 dia aprox. 25 N/mm2  
Após 7 dias aprox. 35 N/mm2  
Após 28 dias aprox. 40 N/mm2

Resistência à flexotração:
Após 1 dia aprox. 5 N/mm2  
Após 7 dias aprox. 8 N/mm2  
Após 28 dias aprox. 10 N/mm2

Dureza Brinell:
Após 1 dia aprox. 40 N/mm2  
Após 7 dias aprox. 45 N/mm2  
Após 28 dias aprox. 50 N/mm2

Adequado para cadeiras com rodas Sim.

Adequado para aquecimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

Edição: Agosto de 2019
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ARDEX EB2
Cimento rápido para betonilhas

Campo de aplicação: 
Realização de betonilhas. Reparação de betão e argamassas. Utilização sobre pavimentos degradados 
e substituição de betonilhas em mau estado. 
As aplicações são válidas, segundo o estabelecido nas normas DIN 18353 (trabalhos em camadas 
protetoras) e a DIN 18560 (Camadas protetoras na construção). 
O cimento ARDEX EB2 cumpre as resistências dos tipos PZ 35 F para a colocação rápida de tijoleiras 
em paredes e pavimentos e para realização de lajes de betão. 
Para trabalhos em interiores e exteriores. 
 
Uso: 
Para obter argamassas com o cimento ARDEX EB2, misturar a argamassa na betoneira destinada 
a tal fim. 
 
Argamassa 1:5 - Proporção da mistura (em peso) 
50 kg. ARDEX EB2 = 2 sacos. 
250 kg. de areia de 0-8 mm = aprox. 38 pás. 
25 litros de água aproximadamente, dependendo da humidade da areia. 
 
Argamassa 1:4 - Proporção da mistura (em peso) 
50 kg. de ARDEX EB2 = 2 sacos. 
200 kg. de areia de 0-8 mm = aprox. 30 pás. 
22 litros de água aproximadamente, dependendo da humidade da areia. 
 
Argamassa 1:3 - Proporção da mistura (em peso) 
50 kg. de ARDEX EB2 = 2 sacos 
150 kg. de areia 0 a 8 mm = 22-23 pás aprox. 
19 litros de água aproximadamente, dependendo da humidade da areia. 
Evitar o excesso de água. Confirmar que a consistência está entre seca e plástica. 
Não utilizar aditivos.  
Não misturar com outro tipo de cimentos.  
O tempo de capacidade de trabalho é de 45 minutos a uma temperatura de 20°C. Uma temperatura 
mais elevada torna o tempo de utilização mais curto e, contrariamente, uma temperatura mais baixa, 
abaixo de 20ºC aumenta o tempo de trabalho. 
Não aplique com temperaturas inferiores a +5ºC nem superiores a +30ºC. 
As operações de mistura, aplicação e igualação da argamassa serão feitas de forma sucessiva. 
As juntas de dilatação ou estruturais que estiverem no suporte serão respeitadas. Para a realização 
de betonilhas aderidas deve aplicar-se sobre o suporte de betão uma leitada em emborro realizado 
com o slurry adesivo ARDEX A18, de acordo com as indicações da sua ficha técnica. A nova betonilha 
deve aplicar-se sobre o emborro de ARDEX A18 quando este ainda está húmido. Devem seguir-se 
os códigos de boas práticas em obra.  
Em caso de dúvida efectuar uma pequena amostra.  
Tapar a argamassa com plástico após a sua aplicação melhora a sua resistência final. 
Em caso se pretenda um acabamento de elevada resistência ao desgaste, procede-se à mistura 
do cimento ARDEX EB2 (1 vol.) : Quartzo-Carborundo, etc. (2 vol.). 
 
Colocação de revestimentos: 
As betonilhas realizadas com cimento ARDEX EB2 são transitáveis após 3 horas e podem suportar 
cargas elevadas no dia seguinte. 
Poderá colocar-se sobre a tal argamassa um revestimento desde que tenha 2% de humidade. 
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Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas legais 
locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Proporção de mistura:
Depende do tipo de argamassa, oscilando entre 150 a 250 kg. de areia por 
50 kg. de cimento ARDEX EB2 e de 19 a 25 litros de água em função de 
diferentes doseamentos em areia e da humidade da mesma.

Densidade: Aprox. 1,1 kg./litro

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 2,2 kg./litro

Rendimento:

Proporção de mistura 1:5 partes em peso aprox. 3,4 kg. de pó por m2 e 
cm. de espessura.  
Proporção de mistura 1:4 partes em peso aprox. 4 kg. de pó por m2 e cm. 
de espessura.  
Proporção de mistura 1:3 partes em peso aprox. 5 kg. de pó por m2 e cm. 
de espessura.

Trabalhabilidade (a 20°C): 45 minutos.

Transitabilidade (a 20°C): Aprox. 3 horas.

Resistência à compressão (N/mm2):

Proporção mistura          1:5                      1:4                 1:3 
Após 4 horas                  6,0                      7,0                10,0 
Após 1 dia                     13,0                    17,0               30,0 
Após 7 dias                   30,0                    40,0               52,0 
Após 28 dias                  35,0                    45,0               55,0

Resistência à flexotração (N/mm2):

Após 4 horas                  2,0                      2,0                 3,0 
Após 1 dia                      4,0                      5,0                 6,0 
Após 7 dias                    5,0                      6,0                 7,0 
Após 28 dias                   6,0                      7,0                 8,0

Desgaste por abrasão segundo 
Böhme depois de estender a mistura 

seca em substância dura:

Proporção mistura           1:5             1:4             1:3  
cm3/50 cm2 aprox.            -              11,0            9,0

Corrosão: ARDEX EB2 não contem elementos que favoreçam a corrosão do aço. 
Permite a colocação de pavimentos radiantes.

Embalagem: 25 kg. peso liquido.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em lugares frescos na sua embalagem original fechada.

Dadas as características do cimento ARDEX EB2 também se pode formular betões de elevadas 
prestações e resistências em horas e aos 28 dias.
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Edição: Agosto de 2019

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

13

50487 
EN 13813:2002 

ARDEX EB2 
Revestimento Cimentoso 

EN 13813:CT-C35-F5

Resistência à compressão:                           ≥ 35 N/mm2

Resistência à flexotração:                               ≥ 5 N/mm2

Resistência à abrasão (Böhme):                                 NPD

Adesão:                                                                   NPD

pH:                                                                          NPD

Reação ao fogo:                                                        A1fl
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PAVIDUR
Argamassa de reparação e de secagem rápida

Campo de aplicação: 
Utilização em interiores e exteriores. 
Em todo o tipo de reparações urgentes de pavimentos de betão onde se exija um trabalho o mais 
rápido possível. 
Reparações rápidas em estradas ou ruas de tráfego intenso; tabuleiros de pontes e molhes; parafusos 
de âncoras de fixação; naves de carga e descarga, pavimentos de câmaras frigorificas. Reparações 
de pavimentos industriais. 
Grande aderência sobre todo o tipo de superfícies de construção: betão, pedra, ladrilho, ferro, etc. 
Diretamente sem necessidade de primário. 
Não ataca as armaduras, pelo contrário, torna-as passivas e protege-as, sendo que pode ser dire-
tamente aplicado sobre elas (estando limpas e livres de óxido). 
 
Descrição do produto: 
É uma argamassa especial à base de fosfatos alcalinos, areias selecionadas e outros aditivos que 
ao misturarem-se com a água reagem quimicamente criando uma argamassa de excelentes pro-
priedades que atua como potente agente aglutinante e com elevadas resistências iniciais. 
Sem retração, com grande capacidade de enchimento e sem fissuras. 
A sua secagem e endurecimento rápidos permite que a zona reparada esteja pronta para utilização 
após 30-60 minutos. 
Resistente à intempérie e às atmosferas contaminantes, o que implica uma maior durabilidade. A 
espessura mínima a aplicar é de 20 mm. sem primário e confinado. 
 
Modo de aplicação: 
A superfície deve estar firme, limpa e livre de pó, gorduras e azeites. As extremidades da zona a 
reparar devem ser cortadas à serra com uma profundidade mínima de 20 mm e nunca acabada 
em bisel. Deve humedecer-se a zona com água limpa, mas sem encharcar. 
Num recipiente de mistura deitar 2 1/4 l de água limpa por cada saco de 25 kg e agitar com um 
misturador até obter uma massa de consistência fluida. Não se deve acrescentar água depois de 
feita a mistura; nem tão pouco se deve misturar o PAVIDUR com cimentos, argamassas tradicionais 
nem aditivos. 
Devido à elevada fluidez do PAVIDUR, o ideal é ir premindo a argamassa à mão em pequenas quan-
tidades, nivelando a superfície com uma talocha ou com uma barra de canto reto; vigie as extremidades 
e esquinas para alcançar boa compactação e adesão. 
O Pavidur pode ser aumentado com areia seguindo a relação seguinte: 25 kg de PAVIDUR : 8,5 kg 
de areia (máximo): 2 - 2 1/2 l de água (2 sacos de PAVIDUR: 1 saco de 25 kg de areia). As areias, 
arredondadas, limpas e secas devem ser de uma granulometria compreendida entre 5 e 10 mm. 
 
Recomendações: 
As temperaturas externas afetam o tempo de endurecimento do PAVIDUR e poderão requerer pre-
cauções especiais, tais como: a água de mistura não deve conter gelo e de preferência deve estar 
a uma temperatura superior a 10ºC. Se, pelo contrário, a temperatura ambiente for superior a 30ºC, 
requer-se a utilização de água fresca para a mistura a fim de evitar uma secagem demasiado rápida 
(5 minutos). 
Em tempo mais húmido ou de chuva, a mistura e colocação do Pavidur deve ser feita num lugar 
protegido. 
Quando se tiver de utilizar mais do que um saco de PAVIDUR (por exemplo, enchimento de calhas 
ou juntas) é muito importante prestar especial atenção às correções entre misturas, estas devem 
ser feitas de forma lateral e não aplicando o produto por camadas, ou seja, começa-se por um dos 
lados da reparação e vai-se enchendo até acima, continuando-se posteriormente ao lado e enchendo 
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novamente até acima. NÃO se deve aplicar uma camada inicial em toda a reparação e ir subindo 
até encher a reparação, desta forma, devido à velocidade de reação do PAVIDUR e dado ser extre-
mamente exotérmica, podem-se produzir desacoplamentos entre camadas e lascas na última 
camada. 
Para o posterior revestimento com resinas de reparações feitas com PAVIDUR deve esperar-se 
entre 3 e 7 dias (segundo espessura da aplicação) a fim de dar tempo ao produto para eliminar 
todas as escórias e gases da reação, uma vez passado este tempo, devem eliminar-se tais escórias 
por meios mecânicos e pode proceder-se ao revestimento. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas legais 
locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Relação da mistura: Aprox. 2 1/4 litros de água : 25 kg de pó.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 2 kg/l

Consumo: Aprox. 2 kg/m2/mm

Trabalhabilidade (20°C): Aprox. 10 minutos.

Tempo de secagem (20°C): Aprox. 20 minutos.

Resistência à compressão (20°C):

Após 1 hora ≥ 15 N/mm2 
Após 3 horas ≥ 25 N/mm2 
Após 1 dia ≥ 45 N/mm2 
Após 7 dias ≥ 50 N/mm2 
Após 28 dias ≥ 60 N/mm2

Resistência à flexotração (20°C):

Após 1 hora ≥ 4,5 N/mm2 
Após 3 horas ≥ 6,0 N/mm2 
Após 1 dia ≥ 8,0 N/mm2 
Após 7 dias ≥ 9,0 N/mm2 
Após 28 dias ≥ 10,0 N/mm2

Embalagem: Saco de 25 kg. aprox.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco na sua embalagem original fechada.

Edição: Outubro de 2019
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ARDEX AM 100
Argamassa de reboco e nivelamento

Campo de aplicação: 
Para paredes e pavimentos interiores e exteriores. 
Nivelar, reparar e reestruturar suportes de: 
- Betão. 
- Alvenaria (a não ser betão celular). 
- Estuque dos grupos de argamassas P II e P III. 
Elaboração de camadas de compensação e de pendentes e reparação de lages de betão e cimento 
para a posterior colocação de azulejos e tijoleiras. 
Aderir e voltar a juntar painéis de construção, painéis de isolamento de espuma rígida, com reves-
timento de argamassa em ambas as faces. 
 
Descrição do produto: 
Pó cinzento à base de cimento com aditivos selecionados e resinas especiais em dispersão que, 
ao misturarem-se com água, obtêm uma argamassa flexível e estável que facilita a aplicação tanto 
em camadas grossas como finas, sem tensões nem fissuras. Tal argamassa seca após cerca de 
1 hora. As camadas secas são permeáveis à evaporação. 
Mantém as suas propriedades, inclusive em condições atmosféricas adversas, em zonas muito 
húmidas e inclusive por baixo de água. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte pode estar seco ou húmido, mas tem de ser aderente, sólido, livre de descofrantes e 
com resistência à carga. Devem eliminar-se superfícies com solidez insuficiente, os emplastros de 
pouca adesão, os papéis antigos pintados e pinturas velhas. As superfícies lisas de betão (com 
película de sinterização) têm que ser lixadas mediante jato de areia ou granulado. 
 
Modo de aplicação: 
Encha um cubo limpo com água limpa e, mexendo bem, acrescente tanto pó quanto o necessário 
até que se produza uma argamassa flexível, sem grumos e estável. 
A mistura será feita de forma adequada com um misturador de circulação forçada, ou dentro de 
um barril de alimentação, utilizando um agitador de cesto ou um agitador helicoidal de cesto (por 
exemplo Collomix WK 135). 
Para a mistura de 25 kg de pó ARDEX AM 100 requer-se aproximadamente 5,5 l. – 6,25 l. de água.  
Apenas se deve preparar o material que possa ser utilizado no decorrer de 30 a 40 minutos. 
Depois de um tempo de maduração de uns 3 minutos, agite novamente. A argamassa pode ser 
aplicada durante 30 - 40 minutos, a uma temperatura de 20ºC e pode colocar-se de uma só vez 
uma camada com espessura até 30 mm. ARDEX AM 100 seca mediante a hidratação e endurece 
passado cerca de 1 hora até ao ponto em que é possível um tratamento posterior como, por 
exemplo, o polimento com disco de feltro, lixa ou alisamento posterior. Após umas 2 horas, a 
secagem já se desenvolveu de tal forma que se podem aplicar os azulejos. 
A argamassa deve ser primariamente aplicada sobre a superfície através de uma camada fina e 
tem que ser raspada com força através da palustra de alisamento a fim de melhorar a adesão do 
ARDEX AM 100. Imediatamente depois, coloca-se a argamassa na espessura necessária. A argamassa 
pode ser aplicada sendo alisada com uma palustra ou lançando-a contra a superfície e estenden-
do-a com uma régua de nivelar.  
As temperaturas superiores a 20ºC diminuem o tempo de cura e as inferiores aumentam o tempo 
de cura. 
Em caso de dúvida recomenda-se efectuar uma superfície como teste. 
ARDEX AM 100 debe-se aplicar a temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +30°C. 
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Recomendações: 
Os suportes com diferentes conteúdos de humidade podem produzir diferenças de cor nas argamassas 
seladoras à base de cimento. 
As camadas de nivelamento têm de ser protegidas para evitar uma secagem demasiado rápida. 
Os revestimentos cerâmicos podem colocar-se após 2 horas. Para colocar revestimentos de pedras 
naturais, deve esperar-se que a camada de nivelamento tenha secado, uma vez que esta é sensível 
à humidade. 
Os trabalhos de impermeabilização, efectuados através dos produtos ARDEX, podem realizar-se 
assim que a superfície esteja seca. 
ARDEX AM 100 pode ser colocado em piscinas, mas não em casas de banho medicinais, termais 
ou salinas. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas legais 
locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente) 

Relação da mistura: Aprox. 5,5 - 6,25 litros de água: 25 kg. de pó, o que corresponde 
aproximadamente a 1 vol. de água: 3 1/4 vol. de pó.

Densidade: 1,4 kg/litro.

Densidade da argamassa fresca: 1,7 kg/litro.

Consumo: Aprox. 1,4 kg./m2 e mm de espessura.

Trabalhabilidade (a 20°C): Durante 30-40 minutos.

Trabalho posterior de aplicação de 
cerâmica (20°C): Ao fim de aprox. 2 horas.

Trabalho posterior de colocação de 
pedra natural (20°C): Depois de secagem (verificar).

Resistência à compressão:
Após 1 dia aprox. 5 N/mm2  
Após 7 dias aprox. 10 N/mm2   
Após 28 dias aprox. 15 N/mm2

Resistência à flexotração:
Após 1 dia aprox. 1,5 N/mm2   
Após 7 dias aprox. 3 N/mm2   
Após 28 dias aprox. 3,5 N/mm2

Valor pH: Argamassa fresca aprox. 12.

Embalagem: Sacos com 25 kg. liquido.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.
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ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

13

56173 
EN 13813:2002 
ARDEX AM 100 

Argamassa para reparações e remendos 
EN 13813:CT-C7-F3

Resistência à compressão:                             ≥ 7 N/mm2

Resistência à flexotração:                               ≥ 3 N/mm2

Resistência à abrasão (Böhme):                                 NPD

Adesão:                                                                   NPD

pH:                                                                          NPD

Reação ao fogo:                                                           E

Edição: Setembro de 2019
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ARDEX A46
Argamassa de reparação de secagem  
e endurecimento rápido, para exteriores 

Campo de aplicação: 
ARDEX A46 é idóneo para: 
- Reparações e alisamento de betão em escadarias e rampas, sobre ladrilho, reboco e pavimentos 
(não é válido betão celular). 
- Enchimento de fissuras e concavidades em pavimentos e paredes. 
- Reparações em assentamentos de portas, janelas e tubagens. 
- Criação de rampas de 2 a 30 mm. de espessura. 
- Reparações anteriores à aplicação de uma barreira de vapor. 
ARDEX A46 pode ser deixado à vista em superfícies com tráfego ligeiro. Para zonas de tráfego 
pesado, consulte o catálogo de produtos Ardex ou o seu departamento técnico. 
 
Descrição do produto: 
ARDEX A46 é uma argamassa tixotrópica de secagem e endurecimento rápido, idónea para reparações 
em interiores e exteriores. A argamassa seca e endurece rapidamente obtendo-se uma resistência 
e dureza excecional. A argamassa seca em aproximadamente 20 minutos e é transitável após aprox. 
2-3 horas. a 20 °C. 
 
Preparação do suporte: 
ARDEX A46 pode aplicar-se sobre suportes secos ou húmidos, desde que sejam resistentes e 
estejam firmes, com boa adesão, livres de pó e outros elementos desintegrados, óleos e gorduras... 
Sobre superfícies transitadas, deverá fazer-se uma preparação correta do suporte, eliminando 
qualquer tipo de contaminação, garantindo uma boa aderência ao mesmo. 
Superfícies muito lisas e pouco porosas devem levar um primário ARDEX P82 (em interiores) ou 
Adipox Plus (em exteriores). Grandes superfícies levarão um primário ARDEX PRIMER E, com saturação 
de areia. Em suportes de betão, argamassa, ladrilho, geralmente não é necessário nenhum primário. 
Sobre suportes extremamente porosos e absorventes, recomenda-se a aplicação de uma camada 
muito fina de argamassa e, uma vez seca, aplicar a argamassa na espessura necessária. 
 
Modo de aplicação: 
ARDEX A46 deve misturar-se com a quantidade de água necessária, num recipiente limpo até obter 
uma argamassa homogénea, sem grumos e tixotrópica. 
A quantidade de água da mistura é de 6-7 L por saco de 25 kg de ARDEX A46. 
Evitar a utilização excessiva de água. A argamassa tem uma duração de 15 a 20 minutos a aprox. 
20ºC. A temperaturas elevadas este tempo fica mais curto e a temperaturas baixas aumenta. 
ARDEX A46 pode ser aplicado de 2 a 30 mm de espessura. 
Aplique a argamassa com uma palustra para o enchimento de fissuras e irregularidades e outras 
reparações, garantindo que a argamassa “humedece” a superfície, apertando a palustra e deixando 
a reparação “ampla”. Depois de aproximadamente 10-15 min., elimine o excesso do produto e 
termine a reparação com a palustra ou esponja húmida até obter uma superfície lisa. 
Aplique a temperaturas entre +5ºC e +30ºC. A superfície reparada deve proteger-se do sol direto 
e das correntes de ar que provocariam uma secagem superficial demasiado rápida. 
uma resistência à tracção superior a 1,5 N/mm2. Nesse caso, deve-se misturar ARDEX A46 com 
uma diluição de partes iguais de ARDEX E100 e água.  
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 



os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas legais 
locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)
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Relação da mistura: Aprox. 6-7 L por 25 kg de produto, equivalente a 1 parte de água por 3 
partes de pó.

Densidade: 1,3 kg/litro.

Densidade da argamassa em fresco: 1,8 kg/litro.

Rendimento: 1,4 kg/m2 mm

Trabalhabilidade (20°C): 15-20 min.

Transitabilidade: Após 2-3 horas.

Revestível: Após 24 h.

Resistência à compressão:
Após 1 dia: 10,0 N/mm2  
Após 7 dias: 15.0 N/mm2  
Após 28 dias: 20.0 N/mm2

Resistência à flexotração:
Após 1 dia: 2,0 N/mm2  
Após 7 dias: 4,0 N/mm2  
Após 28 dias:6,0 N/mm2

Resistente a ciclos de gelo - degelo: Sim.

Adequado para aquecimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

Edição: Setembro de 2019

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

13

53080 
EN 13813:2002 

ARDEX A46 
Argamassa para reparações e patches 

EN 13813:CT-C20-F5

Resistência à compressão:                           ≥ 20 N/mm2

Resistência à flexotração:                               ≥ 5 N/mm2

Resistência à abrasão (Böhme):                                 NPD

Adesão:                                                                   NPD

pH:                                                                          NPD

Reação ao fogo:                                                           E
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ARDEX A38
Cimento rápido para betonilhas – 4h.
Campo de aplicação: 
Interior e exterior 
Para a realização de betonilhas transitáveis em pouco tempo. Aplicável como: 

- Betonilha aderida 
- Sobre membrana separadora  
- Como betonilha flutuante 
- Sobre aquecimento radiante 

Para instalar: 
- Cerâmica 
- Pedra Natural 
- Tijoleira de betão 
- Pavimento ligeiro e têxtil 
- Parqué 

 
Após 4 horas pode-se colocar cerâmica, pedra natural e tijoleiras de betão. Após 2 dias aceita a 
aderência de pvc, alcatifa, linóleo ou parqué. Para a realização de betonilhas seguem-se as indicações 
que se desprendem especialmente das normas 18353 ”betonilha in situ” e EN 13813 ”betonilhas 
e argamassas para pavimentos”. Deve ter-se em conta a grande velocidade de secagem na sua uti-
lização. 
 
Aplicação: 
Para a realização da mistura podem usar-se misturadores de ação forçada ou equipamentos de 
bombear. 
A relação de mistura para 100 l é: 
25 kg ARDEX A 38 = 1 saco 
125 kg areia 0-8mm = 15 pazadas 
6 - 11 L agua = dependendo da humidade da areia 
A relação de mistura para uma misturadora de 200 é: 
50 kg ARDEX A 38 = 2 sacos 
250 kg areia 0-8mm = 30 pazadas 
12 - 22 L água = dependendo da humidade da areia 
 
Importante: 
Não sobrecarregar o misturador. O misturador não deveria encher-se mais do que ¾ da sua capa-
cidade. Se o misturador se encher acima deste máximo não deve levar-se a cabo a mistura. A areia 
a usar de 0-8 mm deve cumprir com a normativa DIN 4226 com uma distribuição de grão entre A8 
e C8. A mistura recomendada das areias para o cimento ARDEX A35 é a seguinte: 
  
 
 
 
As melhores areias são as ”areias lavadas de rio” e as de forma esférica (cantos redondos e moagem 
do tipo cúbico ou poliédrico) porque a relação água/cimento é mais baixa e obtêm-se maiores 
resistências. A areia selecionada AREIA 35/38 cumpre as características acima mencionadas, sendo 
a ideal para conseguir melhores resultados dos revestimentos criados com ARDEX A38. 
A quantidade total de água a utilizar está entre 11 e 22 litros. 
Não utilizar aditivos nem óleos de mistura. Não misturar com outro tipo de cimentos. O tempo de 
capacidade de trabalho da argamassa ARDEX A38 é de, aproximadamente, 1 hora. A mistura, apli-
cação, nivelação e alisamento devem ser feitos sucessivamente. As superfícies a trabalhar serão 
de tais dimensões que nos permitam poder realizar todos os processos dentro do tempo estabelecido. 

 11% 
0,0 - 0,25 mm.

 31% 
0,25 - 1,00 mm.

 15% 
1,00 - 2,00 mm.

 17% 
2,00 - 4,00 mm.

 26% 
4,00 - 8,00 mm.



As uniões entre pavimentos ou superfícies parciais deve ser feita através da utilização de barras 
de aço. Devem deixar-se juntas de expansão e trabalho como nos pavimentos convencionais. 
Para a realização de betonilhas aderidas deve aplicar-se sobre o suporte de betão uma leitada em 
emborro realizado com o slurry adesivo ARDEX A18, de acordo com as indicações da sua ficha 
técnica. A nova betonilha deve aplicar-se sobre o emborro de ARDEX A18 quando este ainda está 
húmido. Devem seguir-se os códigos de boas práticas em obra.  
Em caso de dúvida efectuar uma pequena amostra. 
Não utilizar o ARDEX A38 a temperaturas inferiores a 5ºC nem superiores a +30 ºC. 
 
Aplicação sobre pavimentos radiantes: 
Na realização de betonilhas com ARDEX A38 sobre pavimentos radiantes de água quente, o tempo 
de espera é bastante encurtado. Podemos começar a aquecer após 3 dias de espera uma vez 
aplicado o pavimento, começando com uma temperatura de 25ºC que se manterá durante 3 dias. 
De seguida, regula-se a temperatura ao máximo e esta será mantida durante 4 dias. Durante este 
tempo será conveniente evitar correntes de ar. Durante a colocação do revestimento, a temperatura 
da superfície não deverá descer abaixo dos +15ºC. Os pavimentos realizados com ARDEX A38 
podem ser aquecidos até 65ºC. 
 
Colocação de revestimentos:  
Ardex A38 é transitável após 4 horas na proporção 1:5 e 8 horas na proporção 1:6 e pode receber 
a colocação de cerâmica e pedra natural. Uma vez que a resistência final ainda não se alcança 
nesse período de tempo não se devem colocar grandes cargas (como paletes de cerâmica ou 
maquinaria). Para comprovar se o pavimento está pronto para receber pavimento ligeiro (o que nor-
malmente acontece após 2 dias na proporção 1:5, 8 dias na proporção 1:6) deve ser feito um teste 
de humidade utilizando um medidor de carboneto. As propriedades que se indicam nesta ficha 
técnica alcançam-se numa relação de mistura areia/cimento de 0,44 com uma temperatura durante 
a instalação > 10°C e uma humidade relativa <70%. 
 
Tempos de espera segundo o tipo de revestimento sobre betonilha ARDEX 
A 38: 
 
Sem Aquecimento        Com Aquecimento     Revestimento 
4-8 horas                    <1,8                         Cerâmica e pedra 
4-8 horas                    <2,0                         Cerâmica e pedra sobre camada de separação 
4-8 horas                    <3,0                         Cerâmica e pedra em camada grossa 
<3,0%                        <3,0                         Revestimentos têxteis permeáveis ao vapor de água 
<2,0%                        <1,8                         Revestimentos flexíveis (PVC, Borracha, Linóleo) 
<2,0%                        <1,8                         Parquet 
 
Realização de betonilhas aligeiradas de enchimento: 
ARDEX A38 pode usar-se para realizar betonilhas aligeiradas: 
- para nivelar irregularidades diferenças de nível e tubagens 
- para preencher buracos e cavidades antes de aplicar betonilhas sobre camadas isolantes ou sepa-
radoras, em combinação com a betonilha epóxi ARDEX EP25. 
Para espessuras de 10 a 300 mm. 
Proporção de mistura: aprox. 37,5 kg de ARDEX A38: 200 l de grânulos de poliestireno de 5 mm 
de tamanho de partícula: 16 l de água. 
Tempo de aplicação: aprox. 60 minutos a +20 °C 
Transitabilidade: após aprox. 3-5 horas 
Tempo de secagem: aprox. 1 día 
Consumo: aprox. 1,6 kg de ARDEX A38 e 8,7 l de grânulos de poliestireno por m2 / cm de espessura. 
A preparação realiza-se utilizando bombas misturadoras – transportadoras, como as utilizadas para 
betonilhas de cimento. NÃO adicione água em excesso! 
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A ter em consideração: 
As betonilhas de ARDEX A38 sobre camada separadora devem possuir uma espessura mínima de 
35 mm evitando que as cargas móveis ultrapassem 1,5 kN/m2 por divisão e estas deverão estar 
bem repartidas. Dependendo da capa de isolamento existente, do revestimento a instalar e das 
tensões esperadas, dever-se-á aumentar a espessura de camada. A espessura mínima para betonilhas 
aderidas é de 10 mm, sendo que para betonilhas com espessuras inferiores a 20 mm é recomendável 
utilizar areia de 0-4 mm. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas legais 
locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente) 

Relação da mistura:

1: 5 em peso: 25 kg ARDEX A 38 + 125 kg areia de 0-8mm + 6-11 l água 
(dependendo da humidade da areia).  
1: 6 em peso: 25 kg ARDEX A 38 + 150 kg areia de 0-8mm + 6-11 l água 
(dependendo da humidade da areia).

Densidade: Aprox. 1,0 kg/litro.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 2,0 kg/litro.

Consumo: Aprox. 3,1 kg. de pó/m2·cm (mistura 1:5)  
Aprox. 2,6 kg. de pó/m2·cm (mistura 1:6) 

Trabalhabilidade (+20°C): Aprox. 60 minutos.

Transitabilidade (+20°C): Aprox. 2-3 horas.

Resistência à compressão:

Proporção 1:5 (CT C40 F5) 
Após           1         dia      aprox.       25    N/mm²  
Após           7       dias      aprox.       40    N/mm²  
Após         28       dias      aprox.       45    N/mm² 
Proporção 1:6 (CT C35 F4) 
Após           1         dia      aprox.       20    N/mm²  
Após           7       dias      aprox.       30    N/mm²  
Após         28       dias      aprox.       40    N/mm²

Resistência à flexotração:

Proporção 1:5 
Após           1         dia      aprox.      4,0    N/mm²  
Após           7       dias      aprox.      4,5    N/mm²  
Após         28       dias      aprox.      5,5    N/mm² 
Proporção 1:6 
Após           1         dia      aprox.      3,5    N/mm²  
Após           7       dias      aprox.      4,0    N/mm²  
Após         28       dias      aprox.      4,5    N/mm²

Corrosão: Não contem elementos que favoreçam a corrosão do aço.

Adequado para pavimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.
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Edição: Janeiro de 2020

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

13

51140 
EN 13813:2002 

ARDEX A38 
Betonilha cimentícia     

EN 13813:CT-C40-F5

Resistência à compressão:                           ≥ 40 N/mm2

Resistência à flexotração:                               ≥ 5 N/mm2

Resistência à abrasão (Böhme):                                 NPD

Adesão:                                                                   NPD

pH:                                                                          NPD

Reação ao fogo:                                                        A1fl
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Campo de aplicação: 
Reparação por descarga de superfícies de betão e argamassa, especialmente em ambientes agres-
sivos. Resistente ao ataque de sulfatos, protege as armaduras dos elementos reconstruídos. 
Enchimento de juntas entre secções de betão, elementos pré-fabricados, etc. 
Reparação de peças de construção de betão. 
Enchimento de pilares. Reparação de elementos estruturais, tais como vigas de betão armado ou 
pré-esforçado sob cargas estáticas ou dinâmicas, estruturas marítimas, cantos de elementos 
forjados, etc., mediante descarga e cofragem. 
Para interiores e exteriores. 
 
Propriedades: 
Grande aderência ao suporte. 
Endurecimento recompensando a retração, evitando o aparecimento de fissuras. 
Elevada resistência mecânica, tanto a curto como a longo prazo. 
Boa resistência química, resistente aos ambientes agressivos com presença de sulfatos. 
Aditivado com inibidores de corrosão, protege as reparações feitas contra a mesma.  
Boa resistência à abrasão. 
Admite espessuras de 6 a 60 mm. 
 
Preparação do suporte: 
A superfície do suporte pode estar seca ou húmida, mas deverá estar limpa e isenta de pó, gordura, 
óleos, óxidos e, no geral, de qualquer elemento estranho que possa prejudicar a aderência do 
material ao suporte. As zonas de betão contaminadas ou estragadas devem ser eliminadas até 
encontrar uma superfície resistente, as arestas da reparação são cortadas mecanicamente a 6 mm 
de profundidade, como mínimo. 
Após a preparação, devem ficar os inertes à vista.  
As armaduras expostas serão limpas mecanicamente até um grau mínimo de Sa2. 
 
Primário: 
Recomenda-se humedecer abundantemente a superfície (especialmente em climas quentes) de pre-
ferência 24 horas e, pelo menos, 2 horas antes da aplicação do REP MUR AR FLOW. A superfície 
deve estar húmida e obscurecida, mas sem exsudação de água. 
A adesão do REP MUR AR FLOW pode ser melhorada (especialmente recomendado em superfícies 
de betão com muito pouca porosidade) da seguinte forma: 
- Primário Epóxi: utiliza-se ADIPOX PLUS (consulte a Ficha Técnica) como ponte de união para o REP 
MUR AR FLOW. 
A aplicação do REP MUR AR FLOW sobre os primários deve ser feita fresco sobre fresco. Não se 
deve permitir que a ponte de união seque completamente antes de aplicar. 
 
Aplicação: 
Deitar 3,5 - 3,75 litros de água por cada saco de 25 kg na betoneira ou no recipiente que será 
utilizado.  
Deitar lentamente o pó sobre o líquido enquanto se agita a mistura e se mantém a agitação até 
obter uma pasta fina e homogénea. 
Para ser mais fácil de trabalhar, deve deixar-se assentar a mistura durante 2–3 minutos e depois 
voltar a mexer antes da aplicação no suporte. 
É recomendável realizar a mistura utilizando meios mecânicos, quer seja com a betoneira quer com 
agitador. 
A argamassa REP MUR AR FLOW pode ser aplicada através de descarga por gravidade ou bombe-

REP MUR AR FLOW
Argamassa fluida de reparação estrutural 
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amento. Aplique o produto recém misturado diretamente sobre a superfície humedecida ou sobre 
o primário ainda fresco. A argamassa que se obtém permite enchimentos até 6 cm, para espessuras 
superiores devem misturar-se 2 sacos de REP MUR AR FLOW com um saco de areia de aproxima-
damente 6 mm ("gravilha"). 
Deve garantir-se uma secagem correta da argamassa sendo conveniente mantê-la húmida durante 
2-3 dias. No caso de utilizar cofragem, REP MUR AR FLOW deve esperar-se, no mínimo, 12 horas 
para avançar com a sua descofragem.  
Não aplique o REP MUR AR FLOW a temperaturas inferiores a +5ºC nem superiores a +30ºC. 
 
Cura: 
Caso seja necessário, deverá proteger-se a argamassa fresca da desidratação precoce por excesso 
de calor ou de geadas, mediante os procedimentos habituais (película de polietileno, agentes de 
cura, serapilheiras húmidas...).  
A cura deve ocorrer em 2–3 dias, recomendando-se especialmente o sistema de cura com serra-
pilheiras húmidas. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas legais 
locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor.

Relação da mistura: Aprox. 3,5 – 3,75 litros de água: 25 kg de pó.

Densidade: Aprox. 1,4 kg/litro.

Densidade de argamassa fresca: Aprox. 2,2 kg/litro.

Rendimento: 1,9 kg de pó por m2 e mm. 

Trabalhabilidade (20ºC): Aprox. 15 minutos.

Pot-life (20°C): Aprox. 90 min.

Resistência à compressão:
pós 1 dia, ≥ 30 N/mm2.  
Após 7 dias, ≥ 50 N/mm2. 
Após 28 dias, ≥ 60 N/mm2. 

Resistência à flexotração:
Após 1 dia, ≥ 5 N/mm2.  
Após 7 dias, ≥ 7 N/mm2. 
Após 28 dias, ≥ 8 N/mm2. 

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)
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ARDEX CEMENTO, S.A. 
P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona 
T. 93 846 62 52 

18 

24780 
EN 1504-3:2006 

REP MUR AR FLOW 
Argamassa cimentosa modificada com polímeros (PCC) para a 

reparação estrutural de estruturas de betão 
EN 1504-3:R4 

Resistência à compressão: Classe R4

Conteúdo iões de cloreto: ≤ 0.05 %

Adesão: ≥ 2,0 MPa

Retração/Expansão Controlada: ≥ 2,0 MPa

Resistência à carbonatação: Resiste

Módulo Elástico: ≥ 20 GPa

Compatibilidade Térmica  Parte 1 
Em ciclos de gelo - degelo com  
imersãoem sais de degelo: ≥ 2,0 MPa

Resistência ao deslizamento: NPD

Coeficiente de expansão térmica: NPD

Absorção capilar: ≤ 0.5kg/(m²∙h0.5)

Reação ao fogo: A1

Substâncias perigosas: Cumpre com 5.4 de EN 1504-3

Edição: Setembro de 2019
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ADISOL PLUS
Cimento rápido para betonilhas

Campo de aplicação:  
Para interiores e exteriores.  
Para a realização de pavimentos transitáveis em pouco tempo.  
Aplicável como:  
• Betonilha aderida 
• Sobre membrana separadora 
• Como betonilha flutuante 
• Sobre aquecimento radiante. 
Para instalar: 
• Cerâmica 
• Pedra Natural 
• Lajetas de betão 
• Pavimento resilientes e têxteis 
• Parqué 
 
Após 24 horas pode-se colocar cerâmica e lajetas de betão. 
Após 1-2 dias pode instalar-se pedra natural (segundo as condições ambientais). Após 3-4 dias 
aceita a adesão de PVC, carpete, linóleo ou parqué (segundo as condições ambientais Para a 
realização de betonilhas devem ser seguidas as indicações, especialmente as das normas 18353 
“betonilha in situ” e EN 13813 “betonilhas e argamassas para betonilhas”. Deve ter-se em conta a 
sua velocidade de ajuste e de secagem na sua manipulação.   
 
Aplicação: 
Para a realização da mistura pode utilizar-se misturadores de acção forçada ou equipamentos de 
bombagem. 
A relação de mistura é: 
             1:7 
             25 kg de ADISOL PLUS = 1 saco 
             175 kg de areia 0-8mm = 21 pás 
             6,25-12,5 l água (segundo a humidade da areia) 
             1:8 
             25 kg de ADISOL PLUS = 1 saco 
             200 kg de areia 0-8mm = 24 pás 
             6,25-12,5 l água (segundo a humidade da areia) 
 
Importante: 
Não sobrecarregar o misturador. O misturador não deve ser preenchido acima de ¾ da sua capa-
cidade, se o misturador for preenchido acima deste máximo não se deve levar a cabo a mistura. A 
areia a utilizar de 0-8 mm deve cumprir a norma DIN 4226 com uma distribuição de grãos entre A8 
e C8. 
A mistura recomendada das areias para o cimento ADISOL PLUS, é a que segue o ÁRIDO 35/38 
(veja a ficha técnica) e é: 
 
 
 
 
As melhores areias são as de “areia lavada de rio” e as de forma esférica (cantos rodados e britados 
de tipo cúbico ou poliédrico) porque a relação água/cimento é mais baixa e se obtêm maiores 
resistências. 
 

 11% 
0,0 - 0,25 mm.

 31% 
0,25 - 1,00 mm.

 15% 
1,00 - 2,00 mm.

 17% 
2,00 - 4,00 mm.

 26% 
4,00 - 8,00 mm.
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Não utilizar aditivos nem óleos de mistura. Não misturar com outro tipo de cimentos. O tempo de 
trabalhabilidade da argamassa ADISOL PLUS é de aproximadamente 2 horas. A mistura, aplicação, 
nivelação e alisamento devem realizar-se sucessivamente. As superfícies a realizar serão de umas 
dimensões tais que permitem realizar todos os processos dentro do tempo estabelecido. 
As uniões entre betonilhas ou superfícies parciais devem levar-se a cabo mediante o uso de barras 
de aço. Devem deixar-se as juntas de expansão e o trabalho como nas betonilhas convencionais: 
Para a realização de betonilhas aderidas deve aplicar-se uma ponte de união com leitada ou emborro 
adesivo realizado com ARDEX A18, de acordo com as indicações da sua ficha técnica. A nova 
betonilha deve aplicar-se sobre o emborro de ARDEX A18 ainda húmido. Devem seguir-se códigos 
de boas práticas em obra. 
Em caso de dúvidas efectuar uma pequena amostra. 
Não utilizar o ADISOL PLUS a temperaturas inferiores a 5ºC nem superiores a +30 ºC. 
 
Aplicação sobre pavimentos de aquecimento radiante: 
Na realização de betonilhas com ADISOL PLUS sobre pavimentos de aquecimento radiante de água 
quente, o tempo de espera, encurta-se muito. Podemos começar o aquecimento ao final de 3 dias 
da aplicação da betonilha, começando com uma temperatura de 25ºC que se vai manter durante 
3 dias. 
Seguidamente regula-se a temperatura ao máximo e mantemo-la durante 4 dias. Durante este tempo 
é conveniente evitar as correntes de ar. Durante a colocação do revestimento, a temperatura da 
superfície não deve baixar abaixo dos 15 ºC. As betonilhas realizadas com ADISOL PLUS podem 
ser aquecidas até aos 65ºC. 
 
Colocação de revestimentos: 
ADISOL PLUS é transitável após 12 horas e pode receber a colocação de cerâmica e pedra natural. 
Uma vez que não se alcança a resistência final neste período de tempo, não se devem colocar 
grandes cargas (como paletes de cerâmica ou maquinaria) sobre o pavimento. Para testar se a 
betonilha está pronta para receber pavimento resiliente (o que normalmente ocorre após 4 dias), 
devem realizar-se testes de humidade usando um medidor de carbono. As propriedades indicadas 
nesta ficha técnica alcançam-se usando uma relação de mistura água/cimento de 0,44, com uma 
temperatura durante a instalação> +10ºC e uma humidade relativa <70%. 
 
Tempos de espera segundo tipo de revestimento em betonilha de ADISOL 
PLUS: 
 
     Não aquecida      Aquecida          Revestimento 
     24 horas            <1,8%              Cerâmica e pedra 
     24 horas            <2,0%              Cerâmica e pedra sobre camada de separação 
     24 horas            <3,0%              Cerâmica e pedra em camada grossa 
     <3,0%                <3,0%              Revestimentos têxteis permeáveis ao vapor de água 
     <2,0%                <1,8%              Revestimentos flexíveis (PVC, Linóleo, borracha) 
     <2,0%                <1,8%              Parqué 
 
A ter em conta: 
As betonilhas de ADISOL PLUS sobre camada isolante ou separadora, dependendo da resistência 
da compressão da camada, devem ter uma espessura mínima de 45 mm, resistindo a cargas bem 
distribuídas através da superfície acima de 1,5 kN/m2. A espessura nominal mínima para as betonilhas 
aderidas é de, pelo menos, 10 mm. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do alcance 
das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos 
lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado possuir 
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lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas legais 
locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor.

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

Edição: Setembro 2019

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

14

22773 
EN 13813:2002 
ADISOL PLUS 

Betonilha cimentícia 
EN 13813:CT-C35-F5

Resistência à compressão:                           ≥ 35 N/mm2

Resistência à flexotração:                               ≥ 5 N/mm2

Resistência à abrasão (Böhme):                                 NPD

Adesão:                                                                   NPD

pH:                                                                          NPD

Reação ao fogo:                                                        A1fl

Relação de mistura:

1:7 
25 kg ADISOL PLUS + 175 kg Areia 35/38 + 6,25-12,5 l água (dependendo da 
humidade da areia). 
1:8 
25 kg ADISOL PLUS + 200 kg Areia 35/38 + 6,25-12,5 l água (dependendo da 
humidade da areia).

Densidade: Aprox. 1,0 kg/litro.

Densidade da argamassa em 
fresco: Aprox. 2,1 kg/litro.

Rendimento: Aprox. 2,5 kg de argamassa por m2 e cm de espessura (em mistura 1:7).

Trabalhabilidade (+20ºC): Aprox. 120 minutos.

Transitabilidade (+20ºC): Aprox. 12 horas.

Resistência à compressão: Após 7 dias ≥ 25 N/mm2. 
Após 28 dias ≥ 35 N/mm2.

Resistência à flexotracção: Após 7 dias ≥ 5,0 N/mm2. 
Após 28 dias ≥ 5,5 N/mm2.

Adequado aquecimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em locais secos e na sua embalagem original fechada.
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  Campo de aplicação: 
Interior e exterior. 
Ponte de união para a realização de betonilhas aderidas juntamente com: 
 
• ARDEX A35 
• ARDEX A38 
• ARDEX A38mix 
 
E outras betonilhas cimentícias sobre suportes de betão, outras betonilhas cimentícias e suportes 
adequados como, p. ex. pavimentos de marmorite, ladrilhos e lajes de betão.  
Ponte de união para trabalhos de reparação com argamassas cimentícias. 
 
Descrição: 
Pó de cor cinza com aditivos, resinas e pós re-dispersáveis os quais, uma vez misturados com 
água, geram um emborro ideal para aderir betonilhas de cimento nos suportes adequados. 
 
Preparação de suportes: 
O suporte pode estar secou ou húmido (mas sem a presença de charcos), ser rígido, estar limpo 
e isento de poeiras, gordura e outros materiais que dificultem a adesão. Recomenda-se a utilização 
do desengordurante ARDEX DGR para eliminar óleos, ceras e qualquer outra barreira de adesão ao 
suporte. 
As superfícies de betão devem preparar-se mecanicamente utilizando equipamento adequado para 
expor o agregado grosso e eliminar todas as barreiras à adesão. 
Todos os revestimentos superficiais devem eliminar-se previamente `aplicação da ponte de união 
ARDEX A18. 
As fissuras e gretas estáticas existentes no suporte devem preencher-se com as resinas ARDEX 
adequadas (siga as instruções que se encontram nas respectivas fichas técnicas). 
Qualquer junta ou fissura do suporte de betão que se preveja um movimento diferencial, p.ex. juntas 
de dilatação devem fazer-se subir até à superfície para serem seladas convenientemente. 
 
Modo de utilização: 
Num recipiente limpo verte-se água limpa e adiciona-se o pó do ARDEX A18, mexendo fortemente 
com um agitador até obter uma pasta suave e sem grumos. 
A relação de mistura é de 5,75 litros de água por 25 kg de produto (1 parte de água por 3 partes 
de produto, em volume). 
A leitada preparada pode utilizar-se durante, aprox. 1 hora, a temperaturas entre +18°C y +20°C. 
As temperaturas baixas aumentam, e as altas reduzem o tempo de trabalhabilidade. 
Assim que que a argamassa comece a endurecer/curar, não adicione mais água à mistura. 
Utilizando uma escova ou vassoura adequada, aplique a leitada, à saturação, na superfície limpa e 
resistente (mínimo 1,5 mm). 
A betonilha cimentícia deve aplicar-se a compactar-se “fresco sobre fresco” enquanto a leitada de 
ARDEX A18 ainda está húmida e trabalhável. Isto é realizável durante uns 20-30 minutos a temperaturas 
compreendidas entre +18°C y +20°C. 
ARDEX A18 deve aplicar-se a temperaturas compreendidas entre +5°C y +30°C. 
 
Nota: 
As betonilhas a aplicar sobre a ponte de união de ARDEX A18 devem seguir as normas e indicações 
contidas, em concreto nas normas EN 13813, DIN 18353 y DIN 18560. 

ARDEX A18
Ponte de união para betonilhas
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Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas legais 
locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor.

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

Edição: Setembro de 2019

Relação de mistura: Aprox. 5 ¾ litros de água para 25 kg. de pó, o que corresponde aprox. a 1 vol. de água : 3 
vol. de polvo.

Densidade: Aprox. 1,5 kg/l.

Densidade da argamassa 
em fresco: Aprox. 1,8 kg./l.

Rendimento: Aprox. 1,5 kg/m2 (para uma espessura de 1,5 mm).

Trabalhabilidade (+20°C): Aprox. 60 min.

Tempo aberto (+20°C): Aprox. 20-30 min.

Adesão ao betão: > 1,5 N/mm²

Corrosão: Não contém componentes que promovam a corrosão nas armaduras de betão.

Apto aquecimento 
radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e na sua embalagem original fechada.
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AREIA 35/38
Areia de silíca de 0 a 8 mm
Campo de aplicação: 
Na realização de revestimentos, a AREIA 35/38 é utilizada misturada com os ligantes cimentos 
ARDEX A35, ARDEX A38 e ARDEX EB2. 
 
Descrição do produto: 
A AREIA 35/38 é uma mistura de areias de sílica lavada com uma curva granulométrica entre 0 e 
8 mm de diâmetro, estudada (seguindo as diretrizes da norma DIN 4226) para conseguir a melhor 
capacidade e conferir ao revestimento feito a maior resistência à compressão e à flexotração. 
 
Aplicação: 
A AREIA 35/38 mistura-se com o ligante selecionado (ARDEX A35, ARDEX A38 ou ARDEX EB2) e a 
água, através de misturadores de ação forçada ou equipamentos de bombeamento. 
A relação da mistura de cimento : a areia pode variar de 1:3 a 1:6 segundo a resistência à compressão 
desejada. 
Exemplo de mistura para um misturador é de 200 litros: 
50 kg ARDEX A 35/38 = 2 sacos 
270 kg ARIDO 35/38 = 32-33 pás (9 sacos) 
12- 22 l água = dependendo da humidade da areia 
 
Consumo: 
O consumo aproximado numa relação de cimento : areia de 1:5 é de uns 15,5 kg/m2-cm.  
 
Armazenamento: 
Mantenha o produto em ambientes ventilados, secos e a temperaturas entre +5ºC e +30ºC. 
 
Dados técnicos 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente) 

Produto: Areia de silício.

PENEIRA (μm): % RETIDO

4000 
2000 
1000 

315 
<315

<30 
<20 
<20 
<34 
<28

Embalagem: Sacos 30 kg liquido.

Armazenamento: Ilimitado em lugares secos e dentro da embalagem original fechada

Edição: Outubro de 2019
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HIDROFUGANTES  
E IMPERMEABILIZANTES

PROTECER I-10 
PROTECER SX-12 
PROTECER W-120 

ARDEX 8+9 
HUMISTOP 

HUMISTOP FLEX 
HUMISTOP HW0 
HUMISTOP PLUG 

ARDEX SK12 
ARDEX SK 100W 

HUMISTOP WP170 
ARDEX 7+8
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Campo de aplicação: 
PROTECER I-10 utiliza-se geralmente para proteger as peças cerâmicas e as juntas de todo o tipo, 
ladrilhos e pedras naturais, de manchas, eflorescências e salitres, realçando o seu aspeto e facilitando 
a manutenção. 
Assim, por exemplo: 
- Tratamento de peças de cerâmicas absorventes: grés, terracota... 
- Proteção de revestimentos cerâmicos em cozinhas e outras áreas. 
- Tratamento de fachadas de ladrilho, pedra natural ou outros materiais porosos. 
- Proteção de pavimentos de cimento ou betão, pedra, tijoleiras... etc. 
Protege as pedras tratadas de manchas, salitres, humidades, pó... etc. que não podem penetrar 
na cerâmica e, como tal, eliminam-se facilmente. 
Evita o aparecimento de eflorescências sobre as superfícies de cerâmica e juntas. 
Não altera a textura e cor original do suporte. 
Resistente a detergentes e produtos de limpeza domésticos. 
Resistente à abrasão e envelhecimento. 
 
Modo de aplicação: 
As superfícies a tratar deverão estar bem secas e cuidadosamente limpas, livres de pó, gorduras, 
restos de ceras... etc. 
Em caso de eflorescências, restos de cimentos ou de selantes de juntas, estes devem ser previamente 
eliminados com o nosso produto especial DESINCRUSTADOR ADI 90. 
PROTECER I-10 pode ser aplicado com uma camurça ou pano limpos que não deixem pelos, ou 
com trincha ou pincel, de forma uniforme sobre toda a superfície, evitando acumulações de produto 
em algumas áreas, uma vez que estas seriam notórias após a secagem. Também se pode aplicar 
através de sistemas “spray” de baixa pressão (tirando a boquilha). 
A hidrofugação será feita, no mínimo, em 2 camadas aplicando-se molhado sobre molhado (a segunda 
camada é aplicada quando a primeira ainda não tiver sido absorvida pelo suporte e já tenha desa-
parecido o efeito de superfície molhada), apenas as superfícies menos porosas é que precisam de 
uma só camada. 
As ferramentas de trabalho, roupa, luvas... etc. que contenham PROTECER I-10 devem ser limpas 
assim que acabar o trabalho, com diluentes aromáticos ou outros normalmente utilizados para ver-
nizes. 
 

PROTECER I-10
Selante hidrofugante para cerâmicas, 
argamassas porosas e pedra natural 
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Cuidados: 
PROTECER I-10 contém diluentes de baixo ponto de ebulição. É inflamável e deve ser aplicado em 
locais bem arejados ou ventilados e mantido fora do alcance de chamas ou de focos intensos de 
calor. 
 
Rendimento: 
O consumo de PROTECER I-10 depende basicamente da porosidade das peças a tratar, da intensidade 
desejada do tratamento e do sistema de aplicação. 
A título de orientação pode indicar-se entre 100-200 g/m2 para a primeira camada aplicada; para 
camadas posteriores 50-100 g/m2. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

110

Edição: Janeiro de 2016

Aspeto: Líquido transparente, quase incolor.

Densidade: 0,84 g/cm3

Viscosidade: 10-20 cps.

Temperatura de aplicação:  5-30° C.

Resistência à humidade, óleos e 
gorduras: Muito boa.

Apresentação: Embalagem de 5 e 25 litros.

Armazenamento:
Máximo de 1 ano de conservação nas suas embalagens originais, bem 
fechadas e protegidos da intempérie. 
Não deve ficar próximo de chamas ou focos de calor.
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Campos de aplicação: 
Está indicado para a proteção de materiais de construção minerais como: barro cozido, pedra 
natural, pedra artificial, reboco mineral, betão de todo o tipo, betão areado (poroso)... Impermeabilidade 
do suporte. 
Excelente capacidade de penetração. 
Elevada resistência aos alcalis. 
Secagem não adesiva. 
Não contém elementos nocivos ou perigosos para o suporte a tratar. 
Fácil aplicação e manutenção. 
Altera ligeiramente o tom do suporte. 
 
Modo de aplicação: 
As superfícies a tratar deverão estar bem secas e cuidadosamente limpas, livres de pó, gorduras, 
restos de ceras, etc. 
PROTECER SX12 pode ser aplicado diretamente com uma esponja, pincel grande de pelo fino ou 
rolo, repartindo o produto de uma forma regular por toda a superfície. Também se pode aplicar 
através de sistemas “spray” de baixa pressão (tirando a boquilha). 
A hidrofugação será feita, no mínimo, em 2 camadas aplicando-se molhado sobre molhado (a segunda 
camada é aplicada quando a primeira ainda não tiver sido absorvida pelo suporte e já tenha desa-
parecido o efeito de superfície molhada), apenas as superfícies menos porosas é que precisam de 
uma só camada. 
 
Precauções: 
Este produto contém diluentes de baixo ponto de ebulição. É inflamável e deve ser aplicado em 
locais bem arejados ou ventilados e mantido fora do alcance de chamas ou de focos intensos de 
calor. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

PROTECER SX-12
Hidrofugante e protetor de superfícies porosas
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Aspeto: Líquido incolor.

Densidade: 0,9 gr/cm3  (20°C).

Solubilidade em água: Imiscível.

Temperatura de aplicação: +5 - +30 °C.

Rendimento:

Dependendo da porosidade do suporte:  
100-200 gr/m2 para a primeira camada. 
50-100 gr/m2 para as camadas posteriores. 

Embalagem: 5 e 25 litros.

Armazenamento:  Máximo de 1 ano na sua embalagem original fechada e ao abrigo da 
intempérie.  Não deve situar-se próximo de chamas ou focos de calor.

Edição: Maio de 2017
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PROTECER W-120
Repelente de água de polisiloxanos em emulsão aquosa

Áreas de aplicação: 
PROTECER W-120 é utilizado geralmente para proteger suportes absorventes como ladrilho, cerâmica, 
juntas, pedra natural, betão, reboco mineral... de manchas de água, eflorescências e salitres, 
realçando o seu aspeto e facilitando a manutenção. 
Por exemplo: 
- Tratamento de peças de cerâmicas absorventes: grés, terracota... 
- Tratamento de fachadas de ladrilho, pedra natural ou outros materiais porosos. 
 
Descrição: 
PROTECER W-120 é uma emulsão de polisiloxanos em água de grande penetração e poder hidro-
rrepelente. 
 
Preparação do suporte: 
As superfícies a tratar deverão estar bem secas, limpas, livres de pó, gorduras, restos de ceras, 
musgo e algas, etc. 
Para limpar as superfícies podem ser utilizados equipamentos de limpeza de água à pressão (fria 
ou quente) ou usar métodos químicos. 
Em caso de eflorescências, restos de cimentos ou betumes de juntas, estes devem ser previamente 
eliminados com DESINCRUSTADOR ADI 90. (Não utilizar no caso de pedras sensíveis aos ácidos). 
Algas, musgos e sujidade em geral podem ser eliminados com o produto de limpeza ADI200. 
Deverá proteger os vidros das janelas e portas e outros materiais sensíveis contra salpicos 
As argamassas e betões devem ter passado, no mínimo, 4 semanas de “secagem” antes de proceder 
à sua hidrofugação. 
 
Modo de aplicação: 
Agitar antes de utilizar.  
PROTECER W-120 pode ser aplicado com spray ou com rolo. 
 
Spray: (Muito recomendável em grandes superfícies). 
Pode-se utilizar uma máquina airless ou uma “sulfatadora”. 
Para evitar a rotura da emulsão deve trabalhar-se a baixa pressão (caso se tire a boquilha conse-
gue-se facilmente uma baixa pressão). A aplicação será feita começando na parte superior da parede 
para que o líquido molhe uma superfície de cerca de 20 ou 30 cm por baixo do ponto de aplicação. 
A hidrofugação será feita, no mínimo, em 2 camadas aplicando-se molhado sobre molhado (apenas 
as superfícies menos porosas é que precisam de uma só camada). 
 
Rolo: Em superfícies mais pequenas pode ser recomendável a utilização de rolo para aplicar o 
hidrofugante. 
É utilizado um rolo de pelo médio ou anti gota e hidrófuga-se, no mínimo, em 2 camadas aplicadas 
molhado sobre molhado. 
É necessário garantir que toda a superfície fique totalmente impregnada para obter um excelente 
resultado.  
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)
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Aspeto: Leitoso.

Densidade: Aprox. 1.0 g/cm3

Cor: Branco.

Viscosidade: (copa Ford 4): 15 segundos.

Rendimento: Dependendo da porosidade do suporte entre 150 e 400 gr/m2

Embalagem: 5 e 25    litros.

Armazenamento: Em ambientes secos e a temperaturas entre +10ºC e +35ºC durante 
aproximadamente 12 meses dentro da embalagem original fechada.

Edição: Janeiro de 2016
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Campo de aplicação: 
Para interiores 
Impermeabilização de paredes e pavimentos para revestir com qualquer tipo de peça de cerâmica, 
formação de juntas em esquinas, meias canas e integração de tubagem e esgotos em casas de 
banho. Nivelação e grande capacidade de enchimento de irregularidades e fissuras no suporte. 
Por baixo das tijoleiras é perfeitamente resistente à agressão de zonas em contacto permanente 
com a água, tal como acontece em duches, casas de banho, zonas de duche por cima de banheiras 
e locais para sanitários em zonas públicas, comerciais e industriais com esgotos. 
Para exteriores 
Em terraços e varandas, impermeabiliza e protege o suporte contra a humidade e eflorescências, 
sempre e quando o Ardex 8+9 for revestido com peças cerâmicas ou com um acabamento de 
pintura. Os suportes adequados são os pavimentos de cimento e de betão. 
Não substitui as membranas betuminosas e asfálticas segundo a norma DIN 18195. 
ARDEX 8+9 é ideal para impermeabilização de coberturas minerais ou cerâmicas que devem ser 
cobertas com cerâmica sem a necessidade de entulho. ARDEX 8+9 está em conformidade com os 
requisitos da classe B da classificação da Associação Central da Indústria da Construção Alemã 
(ZDB), sendo adequado para impermeabilização de piscinas em combinação com cerâmica. Graças 
à sua formulação especial, possui excelente aderência ao concreto, argamassa, cerâmica, grés, 
porcelanato, etc. 
 
Descrição do produto: 
ARDEX 8+9 é um conjunto de dois componentes: ARDEX 8, uma dispersão de acrilato, sem solventes 
e com um peso aprox. de 1,0 kg/l e ARDEX 9, pó à base de cimento e com um peso específico de 
aprox. 1.2 kg/l. Ambos os componentes são misturados entre si na relação 1:1. 
Uma vez seca, a membrana impermeável ARDEX 8+9 é estanque à água e altamente moldável. 
Não dá qualquer cor às argamassas cimentosas aplicadas para selar as juntas das peças cerâmi-
cas. 
 
Preparação do suporte: 
O pavimento deverá estar seco, firme, resistente às cargas e livre de partículas soltas. 
Os pavimentos de madeira conglomerada devem estar prontos para receber a colocação de cerâmica. 
Os painéis de madeira prensada devem cumprir as exigências de qualidade V 100 C e dispor de 
uma espessura suficiente, conterem macho e fêmea e estarem fixos e à prova de torção. 
Os estuques de gesso deverão estar firmes, secos, com uma camada mínima de 10 mm, sem feltro 
e nivelados. Deve excluir-se a possibilidade da entrada de humidade proveniente do subsolo, por 
exemplo, através de uma parede exterior. Em relação a este ponto, deverão comprovar-se as con-
dições da obra antes de aplicar as medidas de impermeabilização. 
 
Preparação da mistura: 
ARDEX 8+9 pode ser aplicado com talocha ou rolo. 
No geral, deverá misturar-se com uma consistência de enchimento adequada para ser aplicada com 
uma talocha, para poder levar a cabo também a formação das juntas das esquinas, as uniões com 
a parede, etc... A relação da mistura é de 1:1,5 (ARDEX 8 : ARDEX 9). 
Para preparar a consistência aplicável a rolo, acrescenta-se o restante de ARDEX 8. 
A relação da mistura é de 1:1 (ARDEX 8 : ARDEX 9). 
 
Modo de aplicação: 
Apenas se deve preparar a quantidade que possa ser utilizada nos 45 minutos seguintes. Uma vez 

ARDEX 8+9
Membrana impermeabilizante revestível
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seca a membrana, pode-se diluir posteriormente com ARDEX 8. 
Com a mistura de consistência para a talocha, com ARDEX 8+9 pode-se criar as juntas das esquinas, 
meias canas, encher irregularidades e fissuras e podem-se nivelar irregularidades. Recomendamos 
utilizar a cinta de impermeabilização ARDEX SK 12 para as uniões com maior risco de criar fendas, 
as juntas de bordo, as juntas de dilatação e as perfurações. 
Os esgotos, esquinas e outros pontos singulares, devem ser reforçados com a gama de geotêxteis 
ARDEX SK, específicos para cada um deles (consultar ficha técnica). 
Como reforço geral de toda a superfície pode-se aplicar malha de fibra de vidro (ADIMESH 21) A 
primeira camada é feita sobre toda a superfície da parede e do pavimento. No caso de suportes 
muito rugosos, estender segundo a consistência de aplicação com talocha. 
A segunda camada pode ser aplicada, aproximadamente, 1 hora após ter aplicado a primeira.  
Esta segunda camada de Ardex 8+9 deve cobrir completamente as cintas impermeáveis e as malhas 
de vidro, incorporando-se a membrana impermeável. 
É necessário, pelo menos, duas camadas com uma espessura total mínima de 0,8 mm para conseguir 
uma membrana de proteção estanque à água. Quando é aplicada segundo a consistência adequada 
para a talocha, tal camada deve ter, no mínimo, 2 mm. 
As temperaturas altas reduzem o tempo de secagem e as temperaturas baixas aumentam-no. 
ARDEX 8+9 deve ser utilizado com temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +30°C. 
 
Colocação de cerâmica: 
A aplicação de revestimentos cerâmicos sobre ARDEX 8+9 poderá ser feita ao fim de aproximada-
mente duas horas após a sua aplicação. Toda a gama de adesivos ARDEX é adequada para a 
colocação de peças de cerâmica ou mármore após os trabalhos de impermeabilização com ARDEX 
8+9. Em cada caso, deverá ter-se em consideração as instruções de utilização e o campo de 
aplicação especificados nas fichas técnicas. 
 
Precauções:  
ARDEX 9 contém cimento, irrita os olhos e a pele. ARDEX 8 contém uma mistura de 5-cloro-2-metil-
4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-4-isotiazolien-3-ona (3: 1). Pode desencadear uma reacção alérgica. 
Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente 
com água, antes que seque. Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com 
água e sabão. 
A eliminação de resíduos/embalagens vazias deve realizar-se de acordo com a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
GISCODE ZP1 = produto que contém cimento, baixo conteúdo em cromato (pó reactivo)  
Para mais informação consultar a Ficha de Segurança. 
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58133A 
EN 14891:2012 

ARDEX 8+9 
Composto impermeável cimentoso aplicado na forma líquida com 

propriedade de cobertura de fissuras a baixas temperaturas (-
20ºC) melhorado e resistente à água clorada (com um adesivo C2 

segundo EN 12004) 
EN 14891:CM O2P

Aderência inicial: ≥ 0,5 N/mm2

Aderência depois da imersão em água: ≥ 0,5 N/mm2

Aderência após ação do calor: ≥ 0,5 N/mm2

Aderência inicial depois dos ciclos de  
gelo-degelo: ≥ 0,5 N/mm2

Aderência depois do contacto da água de cal: ≥ 0,5 N/mm2

Impermeabilidade: Sem penetração

Cobertura de fissuras sob condições padrão: ≥ 0,75 mm

Aderência depois do contacto da  
água clorada: ≥ 0,5 N/mm2

Cobertura de fissuras a baixa  
temperatura (-5ºC): ≥ 0,75 mm

Cobertura de fissuras a muito baixa  
temperatura (-20ºC): ≥ 0,75 mm

Relação da mistura:

Com consistência para aplicar a rolo:  
20 kg ARDEX 8 : 20 kg ARDEX 9 (1:1).  
Com consistência para aplicar com talocha:  
14 kg ARDEX 8 : 20 kg ARDEX 9 (1:1,5).

Densidade da argamassa em fresco: Com consistência para aplicar a rolo: aprox. 1,3 kg/litro.  
Com consistência para aplicar com talocha: aprox. 1,4 kg/litro.

Consumo:

Com consistência para aplicar a rolo (2 camadas):  
Aprox. 0,75 pó + 0,75 dispersão.  
Aprox. 1,5 kg de mistura /m2. 
Com consistência para aplicar com talocha (para camadas de 2 mm):  
Aprox. 1,6 kg pó + 1,2 kg dispersão. 
Aprox. 2,8 kg de mistura/m2.

Trabalhabilidade (20°C): Aprox. 3/4 hora.

Transitabilidade (20°C): Aprox. 2 horas.

Embalagem: ARDEX 8: em latas de 5 e 20 kg.  
ARDEX 9: em sacos de 5 e 20 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)
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HUMISTOP
Revestimento para a impermeabilização de  
superfícies e alvenaria
Campo de aplicação: 
Para impermeabilização de todo o tipo de suportes porosos de base cerâmica ou cimentosa: 
Superfícies exteriores de edifícios. 
Sótão, túneis, poços de elevadores, valas e canais, depósitos de água, piscinas e balsas em estações 
de tratamento de águas. 
Cimentações e muros de contenção.  
Floreiras.  
Adequado a depósitos de água potável (Real Decreto 140/2003, Real Decreto 118/2003 e EPAL 
06/2019). 
 
Propriedades: 
Impermeabiliza à pressão positiva e negativa.  
Aderência perfeita sobre as superfícies porosas de argamassa e betão, inclusive quando estão 
húmidas. Permeável ao vapor de água, evitando o aparecimento de condensações, uma vez que 
permite que as paredes respirem. Não amarela nem envelhece. Evita o aparecimento de eflorescências. 
Protege e decora as superfícies em que é aplicado. 
De cor cinza e branca. 
 
Modo de aplicação: 
A superfície a pintar deve estar firme, livre de pó, partículas soltas, eflorescências, etc...; para 
garantia de uma boa aderência deve proceder-se a um completo saneamento do suporte; caso seja 
necessário. Deverão ser corrigidas previamente todas as possíveis irregularidades, como buracos, 
gretas ou fissuras com argamassa de reparação.  
Molhar o suporte até à saturação, mas evitando que encharque.  
Amasse o HUMISTOP com água, até à consistência desejada, de acordo com a sua aplicação, com 
trincha ou com talocha.  
Na aplicação normal, como pintura, deve misturar-se 100 partes de HUMISTOP com 30 partes de 
água, obtendo-se assim um produto espesso que se aplica com trincha ou escova de pelo duro 
Não estender demasiado o material; deixar uma camada para ter melhor impermeabilidade. A 
aplicação compreende, no mínimo, 2 camadas.  
Se a superfície for muito porosa ou irregular, aconselha-se dar uma primeira demão mais diluída 
para saturar o suporte. A segunda demão pode ser dada mais espessa, com consistência de massa 
de vidraceiro, misturando 100 partes do HUMISTOP com apenas 20-25 partes de água. Aplicar 
com uma palustra uma camada de até aprox. 3 mm de espessura enquanto a primeira ainda estiver 
fresca. Para espessuras superiores a 3 mm aplicar em três demãos.  
Não deverá deixar secar entre uma e outra camada, esta ainda deverá estar húmida.  
Deixe passar, pelo menos, 4 dias antes de aplicar qualquer tipo de revestimento. 
 
Curado: 
Debe protegerse el mortero fresco de la deshidratación temprana por exceso de calor y de las 
heladas, mediante los procedimientos habituales (film de polietileno, agentes de curado, arpilleras 
húmedas,…). 
Es imprescindible mantener un curado durante las primeras 24 horas para evitar la desecación. 
Para depósitos de agua potable el curado sólo puede realizarse con agua. 
 
Precauciones: 
Contiene cemento. Irrita los ojos y la piel. Puede causar lesiones oculares graves. Mantener fuera 
del alcance de los niños. Evitar cualquier contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con 
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Aspeto: Pó de cor cinza ou branco.

Relação da mistura: Com consistência para aplicar a rolo: Aprox. 7 1/2 l. água/25 kg pó.  
Com consistência para aplicar com talocha: Aprox. 5 l. água/25 kg pó.

Densidade da argamassa em fresco: Com consistência para aplicar a rolo: Aprox. 1,9 kg/litro.  
Com consistência para aplicar com talocha: Aprox. 1,95 kg/litro.

Rendimento:
Com consistência para aplicar a rolo: Aprox. 1,45 kg. de pó por m2 e mm. 
Com consistência para aplicar com talocha: Aprox. 1,6 kg de pó por m2 e 
mm.

Resistência à compressão: Aprox. 30 N/mm2

Resistência à flexotração: Aprox. 7 N/mm2

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

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

Edição: Outubro de 2019
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50452 
EN 1504-2:2004 

HUMISTOP 
Sistemas de proteção superficial: Revestimento (C) 

EN 1504-2

Absorção por Capilaridade: ≤ 0,1 kg/(m2 h0,5)

Aderência (sistema rígido sem tráfego): > 1,0 MPa

Aderência sobre betão húmido: > 1,5 MPa

Permeabilidade ao vapor de água: Sd < 5 m

Permeabilidade ao CO: Sd > 50 m

Reacção ao fogo: F

Substâncias perigosas: Cumpre com 5,3 de EN 1504-2

Produto adequado para a impermeabilização de depósitos de água potável, que cumpre com os 
requisitos exigidos no Decreto Real 1138/1990 e segundo os ensaios específicos realizados em 
laboratórios homologados, segundo o Decreto Real 140/2003 e o Decreto Real 118/2003.

los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua y consultar un médico. En el caso de que el 
accidentado use lentes de contacto, retírense y continuar enjuagando. 
Usar guantes de protección apropiados. Lávese la piel contaminada con agua y jabón. 
En estado fraguado es inocuo fisiológica y ecológicamente.  
La eliminación de los residuos y envases vacíos debe hacerse conforme a la legislación 
local/regional/nacional/internacional vigente.  
Para obtener más información consulte la Hoja de Seguridad en vigor. 
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Descrição: 
Humistop Flex é uma dispersão de resina em base aquosa, especialmente indicada para ser misturada 
com a argamassa de impermeabilização Humistop. A utilização deste aditivo com a argamassa con-
fere-lhe flexibilidade e, ao mesmo tempo, melhora outras propriedades como a aderência, a 
hidrofugação, resistência à tração, capacidade de trabalho... 
Especialmente indicado para zonas sujeitas a possíveis movimentos ou que requeiram uma maior 
deformabilidade devido a orientação ou utilização. 
 
Modo de aplicação: 
A superfície deve estar limpa e isenta de partículas soltas que dificultem a aderência sobre a superfície 
estável e resistente. 
A dispersão Humistop Flex deve misturar-se com a argamassa de impermeabilização na seguinte 
proporção: 10 kg de Humistop Flex: 25 kg Humistop (pó). Caso se deseje uma consistência mais 
fluida para aplicar a argamassa a rolo, recomenda-se adicionar aprox. 0,5 l de água por cada 10 
kg de Humistop Flex aplicados. Temperaturas mais baixas aumentam o tempo de trabalho, tempe-
raturas mais altas diminuem-no. Trabalhar a temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +30°C. 
Limpe as ferramentas imediatamente após a sua utilização. 
 
Cuidados: 
Dispersão aquosa de resina sintética. Em caso de contacto, lave bem com água, antes que seque 
completamente. Em caso de contacto com os olhos, consulte um médico. Utilize equipamento de 
proteção adequado como, por exemplo, óculos de segurança. 
 
Precauções:  
Contém uma mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-4-isotiazolien-3-ona (3: 1). Pode 
desencadear uma reacção alérgica. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto 
com os olhos, lavar abundantemente com água, antes que seque. Utilizar luvas de protecção ade-
quadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão. 
A eliminação de resíduos ou das embalagens vazias deve realizar-se de acordo com a legislação 
local/regional/nacional/internacional vigente. 
Para mais informação consulte a Ficha de Segurança. 
 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente) 

HUMISTOP FLEX
Aditivo líquido de HUMISTOP

Aspeto: Liquido branco aquoso.

Relação da mistura 10 kg de Humistop Flex por saco de 25 kg de Humistop.

Densidade: 1 g/mL aprox.

Embalagem: 10 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

Edição: Outubro de 2019 
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HUMISTOP HW0
Impermeabilização cimentosa por osmose

Campo de aplicação: 
Para impermeabilização de todo o tipo de suportes porosos de base cimentosa: betão, argamassa, 
blocos de betão, muros de betão. Impermeabiliza depósitos de água potável, muros e pavimentos 
de betão, sótãos e estruturas sujeitas a pressões de água tanto positivas, como negativas. Adequado 
para impermeabilizar e proteger cimentos de betão, muros de retenção. Revestimento impermeável 
para túneis e poços de elevador.  
 
Propriedades: 
Argamassa em pó especialmente formulada para impermeabilizar à pressão positiva e negativa, 
penetra no betão através do seu sistema capilar cristalizado e protegendo a sua estrutura. Adequado 
para o contacto com água potável. Aplicável sobre betão seco ou fresco. Permeável ao vapor de 
água, evitando o aparecimento de condensações, uma vez que permite que as paredes respirem. 
Aplicável sobre superfícies húmidas.  
À prova de água ao longo do tempo, reagindo a novas entradas de água.  
 
Preparação dos suportes: 
A superfície a pintar deve estar firme, isenta de pó, partículas soltas, eflorescências, etc...; para 
garantia de uma boa aderência deve proceder-se a um completo saneamento do suporte; caso seja 
necessário.  
O betão ou argamassa deve ser alcalino para que se possa produzir a reação que irá impermeabilizar 
a rede capilar. Para comprovar a sua veracidade, realiza-se uma prova de fenolftaleína. Humedece-
se com fenolftaleína o suporte a impermeabilizar e observa-se a cor que a fenolftaleína adquire, 
caso seja rosada, significa que o suporte é adequado para a utilização do HUMISTOP HWO, caso 
fique transparente, deve eliminar-se uma camada de argamassa ou betão e voltar a realizar a prova 
até que se obtenha a cor rosada desejada. A camada carbonatada deve eliminar-se por meios mecâ-
nicos. Deveram ser corrigidas previamente todas as possíveis irregularidades, como buracos, gretas 
ou fissuras com argamassa de reparação da gama ARDEX. Os suportes que não estiverem enchar-
cados devem humedecer-se até à saturação, mas evitando encharcamentos.  
 
Modo de aplicação: 
Amassar o HUMISTOP HWO com aprox. 7 litros de água até à consistência desejada. O produto 
pode aplicar-se com trincha, escova ou projeção. Não estender demasiado o material; deixar uma 
camada para ter melhor impermeabilidade.  
Deve concluir-se o tratamento impermeabilizante aplicando uma segunda camada no sentido cruzado 
em relação à primeira, enquanto este ainda estiver fresca. Aplicado desta forma o consumo 
aproximado é de 1 kg/m2 por camada para um consumo total de uns 2 kg/m2.  
HUMISTOP HWO também se pode aplicar por polvilhamento e talochamento sobre betão fresco. 
Quando o betão possui resistência suficiente para ser pisado mas ainda se pode obter leitada por 
talochamento, polvilha-se o produto uniformemente por toda a superfície com um consumo de 1,5 
kg/m2. Seguidamente rega-se o produto e procede-se ao talochamento para conseguir uma superfície 
monolítica superficial. Não aplique com temperaturas inferiores a +5ºC nem superiores a +30ºC. 
 
Cura: 
O HUMISTOP HWO deve manter-se húmido durante o seu processo de cura durante 5 dias. Esta 
operação pode ser feita humedecendo diariamente a superfície tratada começando 24 horas antes 
de terminar a aplicação ou protegendo o revestimento de HUMISTOP HWO com serapilheiras hume-
decidas ou lâminas de plástico. Permitir uma cura mínima de 7 dias em condições normais (20ºC 
e 50% H.R.) antes de submeter  o revestimento à imersão permanente. Deve ter-se em consideração 
que temperaturas baixas e humidades relativas elevadas aumentam os tempos de cura. 
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Tratamento posterior: 
O endurecimento total do HUMISTOP HWO alcança-se após, pelo menos, 21 dias desde a sua 
aplicação até alcançar esse tempo podem produzir-se ligeiras fugas de humidade que posteriormente 
desaparecem. No caso de realizar operações posteriores de revestimentos, a elevada alcalinidade 
do sistema pode provocar problemas nos produtos com elevadas percentagens de resina. Deve-
se, nestes casos, encharcar bem a superfície e neutralizá-la com uma solução de ácido clorídrico 
em água (1 parte de ácido clorídrico: 8-10 partes de água). Posteriormente lava-se bem a superfície 
com água corrente.  
 
Cuidados:  
Contém cimento, causa irritabilidade nos olhos e na pele. Utilize meios de proteção adequados. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas legais 
locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes. 
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor.  
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Aspeto: Pó de color cinza.

Relação da mistura: Aprox. 7 Lts. de água/25 kg Pó

Densidade da argamassa: Aprox. 1,15 kg/litro.

Rendimento: Aprox. 1,5-2 kg de pó/ m2.

Tempo de abertura (20°C): 30 min.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.
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50454 
EN 1504-2:2004 
HUMISTOP HWO 

Sistemas de proteção superficial: Impregnação (I) 
EN 1504-2

Profundidade da Penetração:                               > 5 mm

Absorção por Capilaridade:                    ≤ 0,1 kg/(m2 h0,5)

Reação ao fogo:                                                         A1

Substâncias perigosas:      Cumpre con 5,3 de EN 1504-2

Edição: Outubro de 2019 
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HUMISTOP PLUG
Argamassa hidráulica de secagem instantânea

Campo de aplicação: 
Excelente para a obturação instantânea de vias de água em suportes sólidos. Adequado para a rea-
lização de reparações urgentes em condutas de água ainda que estas estejam em carga. Selagem 
entre laje e muro (através de buracos e conclusão em meia cana). Pode utilizar-se para reparações 
de emergência para vazamentos. Pode utilizar-se para a realização de fixações rápidas de parafusos 
e acessórios. Trabalhos anteriores à impermeabilização em sótãos. 
 
Propriedades: 
Argamassa de cimento hidráulico de secagem instantânea formulada para obturar vias de água em 
betão, cimento e outros suportes. 
Começa a sua secagem em poucos segundos e passados 3-5 minutos estará completamente seco. 
Não apresenta retração, expande-se ligeiramente selando permanentemente a passagem de água. 
Seca inclusive debaixo de água. As suas propriedades mecânicas tornam-no semelhante ao betão. 
Não contém cloretos e não é tóxico em contacto com água potável. 
 
Preparação do suporte: 
Antes da colocação do HUMISTOP PLUG prepara-se o suporte conforme a situação: 
Vias de água pontuais: Os pontos onde aparece a via de água que se quer selar deverão ter uma 
profundidade mínima de 4 cm e uma largura de 3 ou 4 cm. Realiza-se um corte em forma de cauda 
de andorinha ou quadrado e limpa-se os restos de material. 
Gretas ou juntas: Caso se trate de escapes em juntas ou gretas aprofunda-se as mesmas até 5 cm 
e higienizam-se os pedaços de argamassa ou betão soltos e em mau estado. 
Uniões pavimento-parede: Quando o que se deseja selar são as uniões do pavimento e da parede, 
procede-se a um buraco com um perímetro de 2 x 3 cm. 
 
Modo de aplicação: 
Uma vez preparado o suporte, humedeça até à saturação, mas evitando que fique encharcado. 
Amasse a quantidade de HUMISTOP PLUG que possa ser aplicado em 3 minutos e à mão. Utilize 
um recipiente de plástico, deite água e acrescente o HUMISTOP PLUG até conseguir uma consistência 
pastosa de uma argamassa cimentosa (para 1 kg de pó aprox. 0.28 litros de água). Para a obturação 
de fugas pontuais agarre no material com a mão (utilizando uma luva protetora) e aplique-o na irre-
gularidade pressionando suavemente, continue a premir durante 2 ou 3 minutos até que este aqueça 
e endureça. Quando se quiser tapar gretas começa-se pela parte alta da greta, amassa-se uma 
pequena quantidade de HUMISTOP PLUG, dá-se forma e espera-se que comece a endurecer. Neste 
momento introduz-se na greta e espera-se uns 2 minutos até que aqueça, retira-se o extra, aplica-
se e continua-se a aplicar no sentido descendente sobre a greta amassando outra pequena quantidade. 
No caso de gretas com muita pressão de água age-se da mesma forma, mas deixando um pequeno 
dreno final para aliviar pressões e permitir que o HUMISTOP PLUG endureça o suficiente. Uma vez 
seco o material, sela-se o dreno para a selagem final da greta. No caso de juntas entre lajes e muro 
enche-se o buraco feito anteriormente concluindo com uma meia-cana. 
Não aplique com temperaturas inferiores a +5ºC nem superiores a +30ºC. 
Prevê-se que a secagem do HUMISTOP PLUG ocorra entre 3 e 5 minutos a aprox. 20ºC. Com tem-
peraturas altas deve utilizar-se água fria para evitar a secagem excessivamente rápida do HUMISTOP 
PLUG. Em condições muito frias, pelo contrário, utiliza-se água quente para favorecer tal secagem. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
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Aspeto: Pó de cor cinza.

Relação da mistura: 0,28 Lts. de água/1 kg pó.

Densidade da argamassa: Aprox. 1,15 kg/litro.

Rendimento: Aprox. 1,52 kg de pó/ litro.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 1,95 kg/Litro

Tempo aberto (20°C): 3-5 min.

Embalagem: Sacos de 5 kg

Armazenamento: Aprox. 6 em local seco e dentro da embalagem original fechada.

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

Edição: Outubro de 2019 

os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas legais 
locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes.



Geotêxtil de reforço para impermeabilização

ARDEX SK12
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Campo de aplicação: 
Interiores e exteriores. Paredes e pavimentos. 
- Nos espaços molhados e húmidos sem pressão de água na superfície. 
- Em espaços permanentemente molhados, também com pressão de água, como por exemplo em 
piscinas. 
- Em exteriores, como varandas, pérgolas e terraços. 
- Em áreas industriais, como grandes cozinhas, fábricas de cerveja e semelhantes. 
- Aplicável como reforço nas impermeabilizações com ARDEX SK100W. 
ARDEX SK 12 para pontes impermeáveis de juntas de dilatação, juntas marginais e de união, bem 
como para ligações a sumidouros e passagens tubulares. 
Aplicável no sistema com os impermeabilizantes de ARDEX. 
 
Descrição do produto: 
A banda de impermeabilização ARDEX SK 12 consiste num suporte de tela não tecida de polipropileno, 
laminado de ambos os lados, com uma camada de poliuretano. 
O material é impermeável, fácil de cortar com uma faca ou uma tesoura, facilmente incorporável 
nas camadas de impermeabilização, não se dobra e tem uma elevada aderência com as substâncias 
impermeabilizantes. 
A espessura reduzida do material permite um revestimento praticamente sem transição nas aplicações 
de ARDEX 8+9. 
ARDEX SK 12 é transpirável, permitindo uma secagem adequada das camadas inferiores. 
 
Preparação do suporte: 
Deve ter-se em consideração as advertências presentes nas fichas técnicas dos impermeabilizantes 
de ARDEX. 
Segundo a dilatação calculada, as aberturas das juntas devem ter largura suficiente e, caso se 
deseje a formação de uma malha, é necessário ter os cantos biselados. 
 
Modo de aplicação: 
ARDEX SK 12 coloca-se rapidamente na primeira camada de impermeabilizante e aperta-se bem 
com uma paleta de alisar ou com uma espátula. Nas juntas de dilatação, a banda pode afundar-se 
ligeiramente a fim de que forme uma malha que sirva como reserva para dilatações maiores. Deve 
evitar-se que a massa de impermeabilização penetre no espaço de dilatação que se encontra por 
baixo. Nos limites, a banda de impermeabilização, as esquinas e os selos devem sobrepor-se, pelo 
menos, uns 5 cm ou devem ser cobertos com massa de impermeabilização que se utilize em cada 
caso. Depois da integração de todas as partes do reforço de impermeabilização, poderá iniciar-se 
a aplicação da segunda camada do produto impermeabilizante selecionado. Na zona móvel (por 
exemplo da junta de dilatação) deve deixar-se livre do material de impermeabilização um espaço 
de largura igual. 
 
Recomendações: 
A banda impermeabilizante ARDEX SK 12 não deve ser utilizada em contacto direto com imperme-
abilizantes ou colas que contenham diluentes. 
Em zonas de especial exposição a cargas químicas agressivas e cargas por azeites, carburante 
ou álcool, antes da utilização, deve solicitar-se conselhos sobre as técnicas de aplicação. Em caso 
de dúvidas realize colocações de prova ou um ensaio de compatibilidade.
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Edição: Outubro de 2019

Cor: Branco.

Adequado: Para larguras da junta até um máximo de 30 mm.

Alongamento de rutura: 600% com 60 N/15 mm.

Espessura: Aprox. 0,32 mm.

Largura: 120 mm

Gramatura: Aproximadamente 180 gr/m2

Pressão máx: 3,0 bar.

Movimento permitido: Máx. el 80% da largura da junta.

Resistência a la temperatura: De -35°C até +90°C.

Ensaio de dobragem a -20° C: Sem fissuração.

Embalagem: Caixa com 1 rolo de 10 m ou de 50 m de comprimento.
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ARDEX SK 100W
Membrana impermeabilizante TRICOM

Campo de aplicação: 
Interior e exterior, paredes e pavimentos. Impermeabilização de paredes e pavimentos sob azulejos 
e tijoleiras em duches, casas de banho, banheiras, piscinas, varandas e terraços, bem como em 
zonas com elevadas cargas químicas como cozinhas comerciais, etc. 
 
Cumpre com: 
DIN 18534 – Impermeabilização de interiores: 
ARDEX SK 100 W pode-se utilizar para as classes de impacto de água W0-I, W1-I, W2-I y W3-I *.  
*Conforme ao especificado pelo fabricante com ETE segundo ETAG 022. 
DIN 18535 - Impermeabilização de depósitos e tanques: 
ARDEX SK 100 W pode-se utilizar para impermeabilizar depósitos e tanques interiores e exteriores 
em classes de impacto de água W1-B, W2-B, W3-B. 
DIN 18531 - Impermeabilização de telhados, alpendres, varandas e pérgulas. 
ARDEX SK 100 W pode utilizar-se para selar varandas e terraços em combinação com cerâmicas 
ou lajetas. 
Cumpre com a Norma Europeia ETAG 022 para trabalhos de impermeabilização em zonas con humi-
dade permanente em paredes e pavimentos. Parte 2: Membranas impermeabilizantes. 
Cumpre com os requisitos de membranas de impermeabilização em zonas húmidas de muita carga 
classes A, B e C para lâminas impermeáveis parte 2. 
Cumpre com os requisitos da norma ZDB de impermeabilização composta com cerâmica para as 
classes A, B, C, A0 y B0. 
Segundo a ETAG 022, parte 2, o sistema examinado aplica-se em conjunto com os seguintes pro-
dutos: 
ARDEX X77 / ARDEX 7+8 / ARDEX CA20P / ARDEX SK12 / ARDEX SK-W / ARDEX SK-F / ARDEX 
SK 90 / ARDEX SK 270 / ARDEX SK-G / ARDEX SK-R / ARDEX SK-S / ARDEX SK-B. 
 
Descrição: 
ARDEX SK 100 W está fabricado com um tecido de dupla face de polipropileno recoberto com uma 
lâmina de polietileno. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte deve estar seco, firme, deve puder suportar carga e deve estar livre de pó e agentes 
que dificultem a adesão. Também deve ser adequado para a instalação de azulejos e tijoleiras. O 
pavimento deve estar suficientemente nivelado para conseguir uma instalação da membrana livre 
de furos sob a mesma. Caso seja necessário trabalhos de nivelação em paredes e pavimentos uti-
lizam-se os produtos da gama ARDEX para tal fim (ARDEX A46, ARDEX AM100, ARDEX F5...). Se 
for necessário, utilizam-se os primários da gama ARDEX para acabar de preparar os suportes. 
 
Modo de aplicação: 
Se for necessário, coloque o primário adequado da gama ARDEX (veja as Fichas Técnicas). 
Para aderir a membrana ARDEX SK 100W utilizam-se os adesivos ARDEX X77 ou ARDEX 7+8. 
As lâminas cortam-se antes da sua instalação através da utilização de tesoura ou faca. Uma vez 
cortadas, as lâminas instalam-se aplicando o adesivo sobre o suporte com uma talocha dentada de 
3x3x3 mm (se o suporte for mais rugoso pode utiliza-se uma talocha dentada de 4x4x4 mm). 
Colocam-se as lâminas pressionando-as firmemente com a parte lisa da talocha sobre o produto 
húmido do adesivo, deve prestar-se especial atenção a fim de evitar que fiquem bolhas sob a lâmina 
na sua colocação. Recomenda-se começar a pressionar desde o centro da lâmina até às extremidades 
da mesma. As lâminas podem colocar-se topo a topo ou sobrepostas. 
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Sobreposição: 
ARDEX 7+8 aplica-se com uma talocha de 3x3x3 mm sobre o suporte e sobre o lado superior dos 
extremos da lâmina numa zona de, pelo menos, 5 cm de largura. Caso se queira fazer a toda a 
largura da lâmina, esta tem umas marcas a 6 cm da extremidade que facilitam esta operação. 
A lâmina a instalar coloca-se sobre a zona que tem o adesivo no seu lado superior, colocando-se 
por cima da que já instalada. 
 
Colocação topo a topo: 
Uma vez colocadas as lâminas uma junta à outra, sobre a união, reforça-se a união com a banda 
ARDEX SK12, aderindo-se esta à utilização do adesivo ARDEX 7+8 (aplicando com uma talocha 
dentada de 3x3x3 mm). Deve prestar-se especial atenção a fim de evitar a formação de bolhas sob 
a banda ARDEX SK12. As esquinas reforçam-se da mesma forma com os acessórios ARDEX TRICOM 
adequados. As ligações a tubos são feitas utilizando o adesivo de montagem ARDEX CA20P. 
Posteriormente, coloca-se o reforço correspondente utilizado para o adesivo ARDEX 7+8. 
 
Instalação de cerâmicas e azulejos: 
Uma vez instalada a membrana será possível colocar os azulejos e cerâmicas. Em pavimentos deve 
esperar-se o endurecimento do adesivo ARDEX 7+8 (umas 2 horas). Para a colocação dos azulejos 
e cerâmicas sobre a membrana podem utilizar-se os adesivos seguintes: 
ARDEX X77 / ARDEX X77S / ARDEX X7W Plus / ARDEX X7G FLEX / ARDEX X78 / ARDEX X32 / 
ARDEX N23W / ARDEX S28 / ARDEX WA. 
Devem seguir-se as instruções e indicações que estão relacionadas com as respetivas Fichas 
Técnicas. 
 
Deve ter-se em consideração que: 
As temperaturas elevadas tornam o tempo de instalação do sistema de impermeabilização mais 
curto, enquanto as baixas o aumentam. 
O sistema pode instalar-se a temperaturas superiores a +5ºC e inferiores a +30ºC. 
Em caso de dúvida devem realizar-se zonas de teste. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente) 

Color: Branco com um desenho.

Largura: Aprox. 1,0 m.

Elongação longitudinal: 82,5 % a 99,8 N/15 mm.

Elongação transversal: 73,7 % a 46,5 N/15 mm.

Espessura: Aprox. 0,51 mm.

Peso: Aprox. 315 g m²

Resistência à pressão: 3,0 bar.

Cobertura de fissuras: > 0,4 mm.

Resistência à flexotração: > 0,2 N/mm²

Valor Sd: > 85 m

Resistência à temperatura: -35°C a + 90°C.

Resistência aos raios U.V.: < 500 horas.

Embalagem: Caixa com 1 bobina de 10 ou 30 m de comprimento.

Armazenamento:
Deve ser armazenado na posição ver, em local seco e fresco com proteção 
protegido das geadas e da exposição ao sol. Nestas condições e dentro da 
embalagem original fechada, pode ser armazenado durante 24 meses.

Edição: Março de 2020
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HUMISTOP WP170
Revestimento híbrido poliuretano-acrílico para  
impermeabilização de terraços
Campo de aplicação: 
Terraços e coberturas visitáveis que não vão suportar trânsito em: 
 

• Impermeabilização de nova construção. 
• Re-impermeabilização e renovação de sistemas de impermeabilização deteriorados tipo lâmina 

betuminosa granulada. 
• Impermeabilização de telhas. 
• Proteção de espuma de poliuretano. 
• Aplicável em coberturas planas com zero de inclinação. 
• Impermeabilização de paramentos verticais. 

 
Descrição do produto: 
Revestimento monocomponente, colorido com base num polímero híbrido poliuretano-acrílico em 
dispersão aquosa, que gera uma película impermeável e elástica a qual, sem necessidade de 
protecção extra, é resistente aos agentes atmosféricos e à mudança de cor por efeitos da radiação 
UV. 
Elasticidade permanente, inclusive a baixas temperaturas, sendo capaz de absorver movimentos 
do suporte. 
Respeitoso com o meio ambiente: sem solventes, baixo VOC, não ADR. 
Cores Branco, Cinza e Vermelho. 
Depois de endurecer HUMISTOP WP170 é impermeável à água e resistente ao gelo e ao clima. 
HUMISTOP WP170 é respirável ao vapor de água. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte deve ser duro e sólido e estar livre de pó ou outras partículas soltas tais como pintura, 
restos de cal, argamassas, gessos, resíduos adesivos, etc., que possam prejudicar a adesão ao 
suporte. 
O suporte deve estar húmido (máximo 6%) contudo não molhado nem encharcado. 
Antes da preparação mecânica, devem-se eliminar os restos de verniz, ceras, gorduras, azeites e 
substâncias contaminantes similares. As superfícies de betão ou argamassa que estão contaminadas 
devem ser tratadas mecanicamente, seja mediante lixado ou diamantado e posteriormente se 
procede ao aspirado. 
As juntas ou fissuras sem movimentos preenchem-se com uma pasta que pode preparar-se com o 
próprio produto e areia de sílica fina e limpa. Deixar secar antes de recobrir. 
Fissuras superiores a 1 mm devem preencher-se com a massa elástica ARDIFLEX. 
Qualquer junta ou fissura do suporte de betão onde se prevê um movimento diferencial (por exemplo 
juntas de dilatação), devem respeitar-se e selar-se convenientemente. 
 
Primário: 
Dependendo da porosidade do suporte de betão ou argamassa, é recomendável aplicar uma demão 
de primário em camada fina, consistente no próprio produto HUMISTOP WP170 diluído em água 
até um máximo de 50%. 
Sobre suportes muito alcalinos e/ou muito fechados consulte o Departamento Técnico. 
Durante a aplicação e a cura, especialmente em locais confinados, devem assegurar uma adequada 
ventilação. 
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Modo de aplicação: 
Antes de aplicar HUMISTOP WP170 este deve ser agitado para a sua correcta homogeneização. 
Uma vez seco o primário, verter HUMISTOP WP170 sobre a superfície e estender com escova ou 
rolo de lã até conseguir a espessura da pelicula desejada. Também pode aplicar-se mediante sistema 
airless. 
A aplicação de camadas sucessivas faz-se quando a anterior possa ser pisada sem que se note 
pegajosidade. 
Para os pontos singulares recomenda-se reforçar HUMISTOP WP170 com geotêxtil embebido na 
primeira mão do produto. 
Este mesmo tratamento, que assegura um espessura mínima, aplica-se para contribuir uma melhoria 
nas propriedades de resistência da membrana. 
 
Limitações: 
Utilizar sempre HUMISTOP WP170 com temperaturas ambiente e/ou de suporte que não sejam 
superiores aos +5ºC e sempre com um mínimo de 3ºC acima do ponto de orvalho. 
Nem pode aplicar-se a temperaturas ambiente e/ou de suporte superior a +30ºC ou quando a humi-
dade ambiental supera os 85%. 
Evitar aplicações em situações de chuva e/ou forte vento ou quando se prevêem geadas. 
Tosos dos produtos Ardex se fabricam de baixo de estritos controlos e procedimentos de qualidade, 
ainda assim, recomenda-se que quando a consistência da cor seja essencial, que os produtos 
usados sejam do mesmo lote. 
A membrana deve ficar à vista. 
 
Limpeza de ferramentas: 
HUMISTOP WP170 pode limpar-se das ferramentas e equipamentos com água imediatamente depois 
do seu uso. No caso de o produto endurecer apenas poderá ser eliminado por meios mecânicos 
ou solventes orgânicos. 
 
Resíduos/Derrames: 
Os derrames de qualquer dos produtos devem recolher-se imediatamente com areia, vermiculita 
ou qualquer outro material inerte e depositar-se num contentor adequado pata a sua gestão. 
A gestão dos resíduos destes derrames e dos contentores vazios devem levar-se a cabo seguindo 
a legislação local vigente. 
Para mais informação consultar a Ficha de Segurança. 
 
Precauções: 
Não deve estar em contacto com os olhos ou a pele nem deve ser ingerido. Durante a sua aplicação 
deve evitar-se o contacto do material com os olhos, as fossas nasais, boca ou pele. 
Evitar o contacto com as mães, protegendo-as com luvas e com os olhos mediante o uso de óculos 
protectores adequados. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água 
abundante e consultar o médico. Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente com água 
e sabão (não usar solventes). No caso de existir a ingestão acidental do produto, procure atenção 
médica imediata, não induza o vómito. Em caso de acidente, consultar o médico. Para mais informação 
consultar a Ficha de Segurança. 
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Edição: Setembro de 2018

Aspeto: Líquido viscoso colorido.

Densidade: Aprox. 1,25 kg/litro.

Rendimento: 2-3 kg/m2 (min. 2 camadas).

Secagem ao tacto (+20°C): Aprox. 5 horas.

Transitabilidade (+20°C): Aprox. 24 horas.

Secagem total (+20ºC):: Aprox. 7 dias.

Alongamento na ruptura: Aprox. 200 %

Resistência à tracção: Aprox. 2 N/mm²

Dobrado a -5ºC: Sem fissuras.

Resistência à chuva 
(+20ºC): Aprox. 7 horas.

Embalagem: Baldes de 20 kg.

Armazenamento:
Aprox. 6 meses, na embalagem original fechada. O armazenamento deve se efectuar em 
local seco entre +5ºC e + 30ºC. Requer uma protecção frente às geadas e aos raios 
directos do sol e fontes de calor.
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Campo de aplicação: 
Para interiores e exteriores. Em pavimentos e paredes 
Adesivo super deformável e impermeabilizante para a colocação de cerâmica, grés porcelânico de 
baixa espessura e painés de cortiça. 
Adesivo impermeabilizante para a colocação de lâminas ARDEX SK100W. 
Membrana cimentoso impermeabilizante interior-exterior para utilização em piscinas, duches, terraços, 
em conjunto com ARDEX SK TRICOM. 
 
Descrição do produto: 
ARDEX 7+8 é constituído por uma dispersão de resina acrílica isenta de solventes (ARDEX 8), e um 
pó reactivo à base de cimentos, aditivos e cargas especiais (ARDEX 7), numa proporção pó:dispersão 
1,2-1,4:1 (aproximadamente). 
 
Preparação do suporte: 
Os suportes devem ser firmes, resistentes, estar secos e isentos de pó ou outros agentes separa-
dores. 
São adequados os seguintes suportes: betonilhas asfálticas, betonilhas cimentícias, reboco, reboco 
de cal, placas de gesso cartonado, placas de isolamento, de fibras e de materiais cimentícios. 
Paredes de estuque e reboco devem estar realizadas numa só camada de pelo menos 10 mm de 
espessura e não estar estanhados nem polidos. 
A entrada de humidade por capilaridade através da parede deve ser considerada, e prever-se 
mediante a utilização das argamassas de impermeabilização à pressão negativa (HUMISTOP N,...). 
Os suportes porosos e de gesso devem estar secos e ser tratados com o primário ARDEX P51, 
diluído em água numa relação 1:3. 
 
Mistura: 
Para o preenchimento de buracos e fendas mistura-se o produto com consistência para aplicação 
à talocha. 
No caso de se querer aplicar a membrana impermeabilizante ARDEX SK100, então efectua-se a 
mistura com consistência de aplicação de adesivo. 
 
Relações de mistura: 
Para aplicação à talocha:  
5,0 kg ARDEX 7 pó reactivo 3,5 kg ARDEX 8 dispersão acrílica 
Para aplicação como adesivo: 
5,00 kg ARDEX 7 pó reactivo 4,25-5,00 kg ARDEX 8 dispersão acrílica 
 
Modo de utilização: 
Deve misturar-se apenas a quantidade de material que possa ser aplicado durante o período de pot-
life do produto, que é de 60 minutos. Se o produto começar a endurecer não se deve adicionar-se 
mais ARDEX 8. 
ARDEX 7+8 deve aplicar-se através de talocha dentada de 3x3x3 mm, rolo ou trincha, e se a 
superfície for muito rugosa, talocha de 4x4x4 mm. 
Deve ter-se em consideração que o tempo aberto do produto é de 15-20 minutos, para calcular a 
área máxima de ARDEX SK100 ou grés porcelânico de baixa espessura a serem aplicados. 
AS peças devem se pressionar firmemente para assegurar o contacto completo e evitando a 
formação de bolsas de ar. Quando se instalarem membranas ARDEX SK100 devem seguir-se as 
instruções indicadas na ficha técnica do produto. 
 

ARDEX 7+8
Adesivo impermeabilizante
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Sobreposição das lâminas: 
Aplica-se o ARDEX 7+8 com talocha dentada de 3x3x3 mm, ou rolo, ou trincha nas zonas de sobre-
posição. A lâmina seguinte coloca-se sobre a argamassa fresca aplicada no suporte e na zona de 
sobreposição. 
As uniões entre pavimentos e paredes reforçam-se com as bandas ARDEX SK12. Tubagens e sifões 
são reforçadas com as uniões ARDEX SK-W e ARDEX SK-F. 
ARDEX 7+8 pode aplicar-se a temperaturas compreendidas entre os +5ºC e +30ºC. 
Deve levar-se em consideração que temperaturas elevadas encurtam o tempo aberto e as baixas 
alargam esse tempo. 
 
Nota: 
O produto em consistência para aplicação a talocha serve para tapar buracos e cavidades. 
 
Precauções: 
Contém cimento, irrita os olhos e a pele. Não deve estar ao alcance de crianças. Evitar o contacto 
com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar abundantemente com água 
limpa e consultar um médico.  
Utilizar luvas de proteção adequadas. Depois de seco, não tem implicações fisiológicas nem eco-
lógicas. 
GISCODE ZP1 = produto que contém cimento, baixo conteúdo em cromato (pó reactivo) 
GISCODE D1 = isento de solventes (dispersão acrílica). 

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

Edição: Dezembro de 2018
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58138 
EN 12004:2007+A1:2012 

ARDEX 7+8 
Adesivo Cementício 
EN 12004:C2FE-S2

Adesão inicial:                                          ≥ 1.0 N/mm²

Adesão depois de imersão em água          ≥ 1.0 N/mm²

Adesão após envelhecimento com calor    ≥ 1.0 N/mm²

Adesão após ciclos gelo-desgelo:              ≥ 1.0 N/mm²

Tempo aberto  
(depois de, no mínimo, 30 minutos):          ≥ 0.5 N/mm²

Adesão rápida após 6 horas:                    ≥ 0.5 N/mm²

Determinação do deslizamento                               NPD

Deformação transversal:                                   ≥ 5 mm

Reacção ao fogo:                                                       E

Relação de 
mistura:

Como adesivo: 
5 kg ARDEX 7 pó reactivo 
4,25-5 kg ARDEX 8 dispersão acrílica 
Aplicação à talocha: 
5 kg ARDEX 7 pó reactivo 
3,5 kg ARDEX 8 dispersão acrílica

Densidade da 
mistura em fresco:

Como adesivo: Aprox. 1,3 kg/L 
Aplicação à talocha: Aprox. 1,4 kg/L

Rendimento:

Rolo: 
Aprox. 0,45 kg pó + aprox. 0,45 kg 
dispersão = Aprox. 0,9 kg/m2 
Talocha dentada de 3x3x3 mm: 
Aprox. 0,6 kg pó + aprox. 0,4 kg 
dispersão = Aprox.1,0 kg produto 
acabado por m² 
Talocha dentada 4x4x4 mm: 
Aprox. 0,8 kg pó + aprox. 0,6 kg 
dispersão = Aprox.1,4 kg produto 
acabado por m²

Pot-life (20°C): Aprox. 60 Min.

Transitabilidade 
(20°C): Após aprox. 2 horas.

Embalagem:

ARDEX 8 Dispersão Acrílica: 
balde de 5 kg  
ARDEX 7 Pó Reactivo:  
Saco de 5 kg em unidades de 4 sacos

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e na 
sua embalagem original fechada.
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LIMPIADOR ADI 200
Agente de limpeza e desinfetante

Campo de aplicação: 
Em fachadas, obras e sobretudo em restauros. 
Para a limpeza de superfícies atacadas por sais, musgos e manchas frequentes no cimento e em 
todo o tipo de pedras, que sejam naturais e não artificiais. 
Para a limpeza e eliminação de florescimentos salitrosos, frequentes em grande parte dos materiais 
de construção, provocando, em grande medida, a sua degradação. 
Sobre suportes do tipo: pedra, argamassa, cimento, ladrilho e madeira. 
 
Propriedades: 
Grande poder de limpeza e desinfeção, com um amplo espetro de aplicações tanto em interiores 
como exteriores. 
Forte ação bactericida e algicida. 
Elevada capacidade para destruir colónias habituais de micro-organismos. 
Livre de cloro e formaldeído. Base água, sem solventes. Ecológico e biodegradável. 
 
Modo de aplicação: 
Pode aplicar-se desde o seu estado puro até à sua dissolução 1:10 em água, segundo as necessidades 
de cada superfície. 
O produto de limpeza ADI-200 aplica-se a partir da zona interior com pulverizador ou trincha, reforçan-
do-se nos locais onde se observe reação. Deixe atuar uns minutos e limpe com água em abundância. 
Na indústria alimentar e para a eliminação de mofos e micro-organismos, o produto de limpeza ADI-
200 pode ser aplicado em estado puro ou diluído (dissolução máxima de 1:4 em água). 
O rendimento médio de 6-10 m2/l puro. 
O rendimento irá depender do estado do suporte e da diluição escolhida: 4-20 m2/l.  
 
Precauções: 
Evitar o contacto com os olhos e a pele. Utilizar luvas e óculos de protecção. Manter fora do alcance 
das crianças. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água abundante. Em 
caso de contacto com a pele lavar a zona contaminada com água abundante e sabão. 
A eliminação de resíduos e embalagens vazias deve efectuar-se conforme a legislação 
local/regional/nacional/internacional vigente. 
Para mais informações consulte a ficha de segurança em vigor. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Rendimento: Aprox. 6-10 m2/l puro

Valor Ph: Aprox. 1,5

Densidade: Aprox. 1,04

Embalagem: 10 litros

Armazenamento: 2 anos dentro da embalagem original fechada 
Mantenha em local fresco com proteção das geadas.

Edição: Novembro de 2019
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DESINCRUSTADOR ADI-90
Agente de limpeza
Aplicações: 
Limpeza de restos de betão, argamassas e cimento. 
Eliminação de resíduos em pavimentos cerâmicos e grés. 
Limpeza de muros e fachadas de pedra não calcária, cerâmicas e de blocos de cimento. 
DESINCRUSTADOR ADI-90 não deve aplicar-se sobre mármore, alumínio, nem aço galvanizado ou 
inoxidável. 
 
Propriedades: 
Grande poder de limpeza. 
Impregna e penetra facilmente nas crostas de resíduos, desagregando-os e dissolvendo-os facil-
mente. 
Praticamente não ataca as superfícies de ferro graças à acção de tensioactivos passivantes da sua 
formulação. 
Fácil eliminação do produto sobrante: uma vez cumprida a sua função de limpeza, basta enxugar 
com água. 
 
Modo de utilização: 
Dependendo dos resíduos a eliminar, o DESINCRUSTADOR ADI-90 pode aplicar-se na forma con-
centrada, ou diluindo-o a 50% com água ou, inclusivamente, nos casos em que o ataque seja ligeiro, 
misturando 1 parte de DESINCRUSTADOR ADI-90 com 3 partes de água. 
Para a limpeza de resíduos em peças grandes, aplicar o DESINCRUSTADOR ADI-90 com escova de 
pelo sintético (plástico), procurando empapar bem para favorecer o ataque. De qualquer forma após 
a dissolução dos restos e sujidades, enxaguar com água abundante para eliminar o DESINCRUSTADOR 
ADI-90 residual. 
NOTA: Quando se trate de eliminar sais ou eflorescências em tijolo maciço “tijolo burro”: 
1º. Deverá molhar-se o suporte e posteriormente aplicar o DESINCRUSTADOR ADI-90. Seguidamente 
deve proceder-se a uma limpeza profunda com água. 
2º. Caso se deseje a hidrofugação dos tijolos, tal deve efectuado com os hidrofugantes da nossa 
linha PROTECER (ver as respectivas fichas técnicas)  
 
Precauções: 
Devido ao seu carácter corrosivo é aconselhável adoptar as devidas precauções quando se trabalha 
com DESINCRUSTADOR ADI-90. Provoca queimaduras graves na pele e lesões oculares graves. 
ATENÇÃO! Não utilizar juntamente com outros produtos pois pode desprender gases perigosos 
(cloro). Manter fora do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e a pele. NO caso de 
contacto com os olhos, lavá-los imediatamente e abundantemente com água. Utilizar luvas de 
protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água abundante e sabão. Em caso de inalação, 
deslocar-se para o exterior e manter-se em repouso numa posição confortável que favoreça a res-
piração. 
Pode ser corrosivo para os metais. Os vapores que se libertam do produto podem corroer os metais 
próximos, por isso, aplicar sempre em locais bem ventilados e evitando a presença de elementos 
metálicos. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas legais 
locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes. 
Para mais informações consultar a Ficha de dados de Segurança. 
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo normativa vigente)

Edição: Dezembro 2019

Aspeto: Líquido de cor amarelada.

Densidade: Aprox. 1.1 kg/L.

Viscosidade: 5 cPs

Solubilidade em água: Total.

Apresentação: Embalagens de plástico de 5 e 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses na sua embalagem original fechada e ao abrigo da intempérie. 
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ARDEX EP2000 
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ARDEX DPM 1C 

ARDEX DPM 1C R 

ARDEX P4 
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ARDEX PU30 

ARDEX P62 SB 

CONSOLIDANTE ADI 600 
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ARDEX P82
Primário à base de resinas sintéticas

Campo de aplicação: 
Primário de resinas para realizar pontes de aderência sobre suportes lisos, impermeáveis e não 
porosos: 
Betão pré-fabricado ou pavimentos de cimento especialmente densos sobre produtos de nivelação. 
Pavimentos de asfalto defeituosos com má granulometria. 
Pavimentos velhos de asfalto. 
Pavimentos de anidrite melhorada. 
Pavimentos de fibro-cimento. 
Placas prensadas. 
Madeira. 
Marmorite. 
Grés. 
Lajes. 
Ladrilhos. 
Chapa ondulada. 
Revestimentos sintéticos. 
Pavimentos plastificados, envernizados e pintados. 
Como primário debaixo de argamassas de reparação e leitos de argamassa finos e estreitos. 
Para interiores. 
 
Descrição do produto: 
Sem solventes, dispersão de resinas sintéticas compostas por dois componentes que abrangem: 
ARDEX P82 Componente A cor rosa e ARDEX P82 componente B branco. 
 
A relação da mistura: 1:1 
 
Densidade:  
Aprox. 1,0 kg./litro; Valor pH aprox. 11. 
Uma vez seca (aprox. 1 h), obtém-se uma película que atua como adesivo sobre todas as superfícies 
lisas e impermeáveis. 
 
Modo de aplicação: 
Misturar seguindo as instruções previstas nas embalagens. Misturar na relação de 1:1 os dois com-
ponentes A B, até conseguir uma pasta homogénea rosa, a qual poderá trabalhar-se a uma temperatura 
de 18-+20°C durante 1 hora. 
Estenda o ARDEX P82 com pincel, rolo, borracha ou espátula plana finamente sobre o suporte seco 
e livre de agentes desintegráveis. Para melhor a aplicação pode acrescentar-se até 5% de água. 
Quando a colagem estiver suficientemente seca, pode aplicar-se a argamassa de reparação ou de 
acabamento. 
O tempo de secagem é de 1 hora dependendo da ventilação, temperatura e suporte. Temperaturas 
baixas e/ou humidade elevada pode atrasar o endurecimento. 
O primário ARDEX P82 é um bom adesivo para todas as superfícies lisas e impermeáveis, as quais 
deverão ser duras, secas e livres de ceras, óleos, pó ou outros agentes desintegráveis. A aplicação 
posterior da argamassa de reparação ou de acabamento é feita antes das 48 horas seguintes. (O 
produto deve manter a viscosidade). 
O recipiente de mistura e as ferramentas devem ser lavadas imediatamente depois utilizando água. 
Elimine o ARDEX P82 em estado fresco com água e não deixe secar sobre a pele. Evite contactos 
prolongados com a pele. 
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Precauções: 
Contém uma mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-4-isotiazolien-3-ona (3: 1).  
 
Componente A 
Irritante para la pele. Pode provocar uma reacção alérgica na pele. Pode provocar lesões oculares 
graves. Tóxico para os organismos aquáticos, provoca efeitos a longo prazo. Contém epóxi. 
Componente B 
Pode provocar reacções alérgicas. 
 
Componente A e B:  
Evitar a inalação dos seus vapores/aerossóis. Evitar a sua libertação no meio ambiente. Utilizar 
luvas e óculos protectores. 
EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS Enxague cuidadosamente com água durante vários 
minutos. Remover as lentes de contacto se a vitima as possuir. Continuar a enxaguar. 
EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: Lavar com água e sabão abundante. Lavar a roupa conta-
minada antes de a usar novamente. 
Eliminar o conteúdo/embalagem em conformidade com a legislação local/regional/nacional/inter-
nacional. 
Para mais informação consulte a Ficha de Dados de Seguridança. 
 
Rendimento: 
100-200 g/m2 
 
Embalagem: 
Conjuntos de: 
3 kg. Componente A  
3 kg. Componente B  
=Unidade de 6 kg. 
 
Armazenamento: 
Aproximadamente 12 meses em local seco e na sua embalagem original, fechada. 

Edição: Novembro de 2019
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ARDEX P51
Primário aderente e selador de poros

Campo de aplicação: 
Primário aderente e selagem de poros com ação hidrófuga. 
Para fixar restos de pó em pavimentos porosos de cimentos ou anidrite ou em pavimentos lixados, 
deixando o suporte com primário e preparado para receber a argamassa autonivelante. 
Como primário em suportes lisos de cimento, pavimentos especialmente absorventes de cimento 
anidrite e placas de madeira prensada que posteriormente deverão ser recobertos com argamassas 
autonivelantes. 
Atuando como selador de poros em suportes de betão e de cimento, ARDEX P51 impede a subida 
de bolhas de ar desde o suporte até ao pavimento final aplicado. Também impede a absorção de 
água nas aplicações posteriores. 
Para colocar primário em suportes de gesso, de anidrite e placas de madeira prensada, deixando 
o suporte preparado para ser colado em camada fina. 
Como primário sobre o betão liso para posterior reboco de gesso. 
Para interiores. 
 
Descrição do produto: 
Sem solventes, dispersão branca de resinas sintéticas, as quais após a secagem impedem a pene-
tração de água. 
 
Suportes: 
O suporte deve ser resistente e estar seco e livre de pó e partículas soltas. 
Na tabela anexa aparecem os diferentes tipos de suportes e a relação de água, no caso de diluir 
o ARDEX P51. 
 
Rendimento: 
Como primário sobre placas de madeira prensada aprox. 100g. de ARDEX P51 sem diluir/m2  
Como primário sobre suportes não porosos e lisos aprox. 200 g. sem diluir, que são 300 g. 1:1/2 
ARDEX P51 diluído com água/m2. 
Como selador de poros para pavimentos de betão e de cimento 150 g. concentrado, que são 300 
g. 1:1 ARDEX P51 diluído com água/m2. 
Como primário e selador 50 g. concentrado, que são 200 g. 1:3 ARDEX P51 diluído com água/m2. 
 
Embalagem: 
Cubos de 10 kg e 20 kg. 
 
Armazenamento: 
ARDEX P51 
Aproximadamente 12 meses em local seco e na sua embalagem original, fechada. 
 
Precauçoes: 
GISCODE D1= sem solventes 
Contém 5-color-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona (3:1). Pode desencadear uma 
reacção alérgica. Mantener fora do alcance das crianças. 
A eliminação de residuos ou das embalagems vazias deve efetuar-se conforme a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente.  
Para mais informações, consulte a Ficha de Segurança em vigor. 
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Suportes Relação da mistura 
ARDEX P51:água

Suportes de betão e tetos. 1:1

Suportes de cimento, porosos, muito absorventes, pavimentos de anidrido e 
pavimentos lixados. Para posterior aplicação de argamassas autonivelantes ou de reparação.

1:3

Suportes verticais lisos e tetos. Para posterior aplicação de argamassas base gesso. 1:3

Suportes de placas de gesso e de gesso cartonado. Para posterior aplicação de 
argamassas cimentosas de nivelamento e de adesivos em camada fina.

1:3

Suporte de placas de madeira prensada. Para posterior colocação de cerâmica com ARDEX 
S16 + ARDEX E90.

Sin diluir 
 
-

Edição: Novembro de 2019
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Campo de aplicação: 
- Bloqueio de humidades por capilaridade. 
- Endurecimento de pavimentos de cimento anidrita e lajes de betão. 
- Enchimento de fissuras e juntas de separação. 
- Primário de produtos de diferentes tipos. 
- Ponte de união. 
- Utilizável em pavimentos. 
- Para interiores e exteriores. 
 
Descrição do produto: 
ARDEX EP2000 é uma resina epóxi multifuncional de dois componentes muito fluida e sem solventes. 
O conjunto de 6 kg consiste em 4,28 kg. do componente A e 1,72 kg. do componente B. O conjunto 
de 10 kg. consiste em 7,13 kg. do componente A e 2,87 kg. do componente B. 
Depois de endurecer, o ARDEX EP2000 é resistente à passagem de água, de agentes químicos, 
de gelo e da intempérie. 
As resistências mecânicas conseguem-se 24 horas após a sua colocação a temperaturas de +18° 
a +20°C. 
 
Resistências químicas: 
ARDEX EP2000 é resistente às soluções salinas aquosas e lixívias. Também é resistente a uma 
parte importante de ácidos minerais e orgânicos diluídos e líquidos de soluções orgânicas. A 
resistência aos agentes químicos é determinada nos 7 dias posteriores à aplicação. 
 
Modo de aplicação: 
Deite o conteúdo do endurecedor (componente B) dentro da resina (componente A). Misture os dois 
componentes com um agitador especial para resinas. 
Aplique o ARDEX EP2000 com rolo de pelo curto. 
Depois de misturar, a resina ARDEX EP2000 é trabalhável durante 30 minutos a uma temperatura 
entre +18°C e +20°C. 
Temperaturas mais baixas aumentam o tempo de uso, temperaturas mais altas diminuem-no.  
Utilize sempre ARDEX EP2000 com temperaturas que não sejam inferiores a +5°C nem superiores 
a +30ºC. 
O modo de aplicação será diferente segundo a função que tiver: 
1.-Ao agir como bloqueante de humidade residual e da humidade por capilaridade: 
O suporte deve ser resistente mecanicamente, estar isento de qualquer partícula solta e o nível de 
humidade do suporte tem que ser inferior a 8%. 
Aplicar ARDEX EP2000 em duas demãos cruzadas, com um consumo total de 600 gr/m2. A segunda 
camada pode ser aplicada, aproximadamente, 6 horas após ter aplicado a primeira. Controle a 
segunda camada a fim de que não apareçam bolhas. Se a aplicação posterior for uma argamassa 
autonivelante ou um cimento cola, deve-se saturar de forma abundante com areia de silícica seca 
de granulometria de 0,3-0,6 mm. 
Em interiores e para a colocação de pavimento ligeiro, quando a segunda camada estiver seca e 
dura, pode aplicar-se o primário ARDEX P82 em substituição da pulverização de areia. 
2.-A agir como endurecedor de pavimentos de anidrita e betão: 
O suporte deverá estar seco, poroso, estável e isento de partículas soltas. Os pavimentos de anidrita 
fluida devem ser polidos. Aplique o ARDEX EP2000 de forma generosa sobre o suporte. Será 
suficiente uma só aplicação. Sobre suportes muito absorventes e porosos, caso seja preciso, apli-
ca-se uma segunda camada 6 horas depois de ter aplicado a primeira. Se posteriormente o suporte 

ARDEX EP2000
Resina epóxi multifuncional bi-componente
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for revestido com uma argamassa autonivelante ou uma argamassa cola, atue seguindo as instruções 
do ponto 2. 
3.- A agir como enchimento de fissuras e juntas de separação: 
Em pavimentos de betão, de cimento e de anidrita. O suporte deverá estar seco, resistente e isento 
de partículas soltas. Aprofundar o furo até aos 2/3 de espessura, separando os furos entre si com 
uma distância de 10 cm. O diâmetro mínimo dos furos será de 12 mm. Fazer um corte com uma 
serra circular perpendicular ao sentido da fissura e, caso necessário, reforçar com grampos metá-
licos. 
Antes de encher com ARDEX EP2000, aspirar e soprar as fissuras, os furos e os cortes a fim de 
eliminar todo o pó e sujidade existente. 
ARDEX EP2000 possui uma baixa viscosidade e tem uma grande capacidade de penetração. 
As fissuras finas não contínuas podem ser tratadas com ARDEX EP2000 sem utilizar o produto 
como enchimento. Por regra geral, podemos misturar ARDEX EP2000 com cimento Portland ou 
com pó da mesma argamassa autonivelante ou do cimento cola ou com areia de silíca fina. 
No caso de ter fissuras com 5 mm de largura, recomendamos uma proporção de mistura aproximada 
(em peso) de 1 1/2 parte de ARDEX EP2000 com o pó ou areia de enchimento. Para fissuras 
maiores, serão necessárias doses mais elevadas do produto de enchimento. 
Pulverizar as zonas tratadas com areia de silícica quando o trabalho realizado ainda estiver fresco. 
4.- A agir como ponte de união: 
Argamassas autonivelantes: 
Aplique ARDEX EP2000 com rolo de pelo curto sobre o suporte e pulverize areia de silícica seca 
(0,6 - 1 mm) de forma homogénea sobre o ARDEX EP2000 quando este ainda estiver fresco. 
Depois do seu total endurecimento, varra e aspire os restos de areia não aderida antes da aplicação 
de qualquer elemento de união (cimento cola, etc.). 
Argamassas semisecas/betões: 
No caso de aderir diferentes pavimentos, aplique generosamente ARDEX EP2000 sobre o suporte 
e seguidamente coloque a argamassa fresca sobre a resina ARDEX EP2000 quando esta ainda 
estiver fresca. 
5.- Para criação de argamassas epoxídicas: 
Depois de misturar os componentes A e B, deita-se sobre a areia de silícica da granulometria 
desejada num cubo ou misturadora disposto para tal fim. 
A proporção da mistura resina:areia pode variar desde 1:8 até 1:11. As argamassas assim preparadas 
são transitáveis passadas 12 horas e revestíveis passadas 24 e apresentam umas excelentes pro-
priedades mecânicas (EN 13813 SR-C70-F20-B2,0). 
 
Recomendações: 
Depois de misturar os dois componentes do ARDEX EP2000, utilize-o imediatamente. Durante o 
final do tempo de utilização do ARDEX EP2000 e devido à sua forte reatividade, será desenvolvido 
um incremento de calor. O calor será superior quanto maior for a quantidade de resina que fique 
dentro do recipiente. 
Não tocar no bidão. Caso seja necessário, ponha a tampa sem a fechar e agarrando pela asa, colo-
que-o num local frio ou bem no exterior. 
 
Limpeza das ferramentas: 
Os utensílios de aplicação devem ser limpos com ARDEX RTC enquanto ainda estiverem frescos. 
Uma vez endurecida a resina apenas será possível utilizar por meios mecânicos. 
 
Precauções: 
Resina: Nocivo em caso de ingestão. Nocivo em contacto com a pele. Provoca queimaduras na 
pele e lesões oculares graves. Pode provocar reacção alérgica na pele. Pode irritar as vias respi-
ratórias. Tóxico para os organismos aquáticos, provoca efeitos de longa duração. Contém 
componentes epóxi. 
Catalizador: Nocivo por inalação e ingestão. Pode provocar uma reacção alérgica na pele. Provoca 



queimaduras na pele e lesões oculares graves. Tóxico para os organismos aquáticos, provoca 
efeitos a longo prazo. 
Resina e endurecedor: Evitar a sua libertação no meio ambiente. Utilizar luvas e óculos de protecção. 
Manter fora do alcance ds crianças. 
EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS Enxague cuidadosamente com água durante vários 
minutos. Remover as lentes de contacto se a vitima as possuir. Continuar a enxaguar. 
EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: Lavar com água e sabão abundante. Lavar a roupa conta-
minada antes de a usar novamente. 
Eliminar o conteúdo/embalagem em conformidade com a legislação local/regional/nacional/inter-
nacional. 
Para mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente) 
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Relação da mistura: Indicado segundo a embalagem.

Densidade: Aprox. 1,1 kg./litro.

Rendimento:

Para uma aplicação em superfície, dependerá da porosidade do suporte. 
Aprox. 300 g./m2 e camada.  
Para o preenchimento de fissuras e juntas, dependerá da largura e da 
profundidade.  
Aprox. 300 g./ml.

Trabalhabilidade (+20°C): Aprox. 30 minutos.

Resistências: Às resistências mecânicas, depois de 24 horas.  
Às resistências químicas depois de 7 dias aprox.

Transitabilidade: Depois de 6 h. aprox.

Apresentação: Conjuntos de 6 ou de 10 kg

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e na sua embalagem original fechada.

Edição: Novembro de 2019

0432

ARDEX GmbH  
Friedrich-Ebert-Str. 45 

58453 Witten 
Alemanha  

13

13557 
EN 13813-2002 
ARDEX EP2000 

Resina sintética para Pavimentos 
EN 13813:SR-C70-F20-B2,0

Resistência à compressão: ≥ 70 N/mm2

Resistência à flexotração: ≥ 20 N/mm2

Resistência à abrasão (Böhme): NPD

Adesão: ≥ 2 N/mm²

pH: NPD

Reação ao fogo: Bfl-s1



ADIPOX E ANCORAGENS pertence a uma nova geração de resinas de epóxi-acrilato livre de estireno. 
É especialmente indicada para todo o tipo de fixações em materiais ocos, através de uma peneira 
e para fixações em materiais sólidos: fixações de parafusos de cimentação, carris de guias, etc. 
Fixação em fachadas. 
ADIPOX E ANCORAGENS é ideal para fixações em betão com baixo nível de aço (consultar a tabela). 
É adequado para colocar em betão, betão celular, pedra, ladrilho, betão oco, betão seco. 
 
Características Físicas:  Resina de epóxi-acrilato de dois componentes 
 
Densidade:                          1,8 
 
Trabalhabilidade:              25* minutos (+5°C) 
                                                 15 minutos (+10°C) 
                                                 8 minutos (+20°C) 
                                                 4 minutos (+30°C) 
                                                 *Temperatura do material base 
 
Tempo de carga:              120 minutos (+5°C) 
                                                 90 minutos (+10°C) 
                                                 45 minutos (+20°C) 
                                                 15 minutos (+30°C) 
                                                 *Temperatura do material base 
 
Modo de aplicação: 
Em materiais ocos: realizar a perfuração, introduzir a peneira, injetar a resina e introduzir a barra 
ou ferro com um movimento de rotação. 
Em betão: realizar a perfuração, eliminar o pó no interior, injetar a resina e introduzir a barra ou 
ferro com um movimento de rotação. 
É importante respeitar, em ambos os casos, os tempos de secagem. 
Utilização do cartucho: desenroscar e tirar a tampa, colocar o cartucho na pistola, enroscar a 
boquilha de mistura, obrigar a saída do produto. Verifique que os dois componentes saem simulta-
neamente. Não utilize a primeira mistura (10 cm). Passado o tempo de manipulação, utilize uma 
nova boquilha. É possível voltar a utilizar o cartucho tirando a boquilha e colocando novamente a 
tampa vermelha. 
Os cartuchos são de 300 ml (aplicáveis com pistola de silicone). 
Não utilizar o produto a menos de +5ºC. 
Armazenar entre +5°C e +25°C. 
 
Cuidados: 
Não contém estireno, mas recomenda-se que seja utilizado num espaço ventilado. Irrita os olhos e 
a pele e deve utilizar-se indumentária adequada, luvas e proteção para os olhos e a cara.

ADIPOX E ANCORAGENS
Resina de epóxi-acrilato sem estireno
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Cargas de trabalho em materiais ocos: 

 
Tabela de aplicação para varas em betão: 
Recomenda-se um coeficiente de majoração de cargas de 1,33 para o cálculo de pedidos (carga 
x 1,33). 

 
Resistências químicas:
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Barra de aço 8,8 M8 M10 M12 M16 M20

Diâmetro broca (mm) 
Profundidade do buraco (mm) 

Tração (kN) 
Cisalhamento (kN)

10 
80 
6,6 
8,1

12 
90 

11,6 
12,9

14 
110 
13,9 
18,7

20 
125 
22,5 
34,9

25 
170 
38,3 
54,4

Parafuso-rosca (M8-M10-M12) Ladrilhos Ocos (kN) Betão oco (kN)

Resistência à tração 0,4 0,7

Resistência ao esforço cortante 1,1 1,5

Edição: Novembro de 2019

Imersão a largo prazo Imersão temporária Imersão a curto prazo

Água fria 
Água do mar 

Água quente (<60°C) 
Petróleo 
Gasóleo 

Ácido Cítrico

Metanol 
Cetonas 

Soda (50%) 
Ácido Clorídrico (+20°C) 

Ácido Cítrico 
Hidrocarboneto

Ácido sulfúrico 
(+30°C)
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Descrição: 
ARDEX DPM 1C é uma resina epóxi bicomponente, sem solventes, de baixa viscosidade, aplicável 
numa só camada. É fornecido em embalagens de 15 kg: componente A (resina) aprox. 11,7 kg e 
componente B (endurecedor) aprox. 3,3 kg. Depois do seu endurecimento, ARDEX DPM 1C cria 
uma membrana de elevada resistência e excelente aderência sobre suportes adequados, inclusive 
aqueles revestimentos e betões com humidade residual elevada. 
ARDEX DPM 1C tem excelente resistência à água, gordura, óleo, soluções salinas, ácidos orgânicos, 
minerais diluídos e outras soluções orgânicas.  
ARDEX DPM 1C é de cor cinzenta metálica. 
 
Aplicação: 
ARDEX DPM 1C foi especialmente desenvolvido para suprimir a humidade residual (até 98%) em 
betões e revestimentos de argamassa, proporcionando uma barreira de vapor nos suportes nos 
quais não tenha sido anteriormente aplicada uma barreira ou esta não for eficiente. 
ARDEX DPM 1C permite a colocação de revestimentos sensíveis à humidade, sobre suportes 
recentes. ARDEX DPM 1C pode ser aplicado em pavimentos com sistemas de aquecimento radiante 
por agua quente. ARDEX DPM 1C pode aplicar-se sobre betonilhas de anidrita sempre e quando se 
cumpranm os requisitos que se indicam mais à frente.  
 
Preparação do suporte: 
A superfície a tapar deve ser resistente, firme e estar livre de pó, sujidade ou outros elementos que 
possam ser elementos separadores como pinturas, restos de adesivos, gessos, cal... qualquer 
revestimento ou substrato existente, não resistente à humidade, também deve ser eliminado. 
Agentes de cura do betão, aditivos e endurecedores superficiais, ou resíduos dos mesmos, podem 
prejudicar a correta aderência e devem ser eliminados através de granalhagem, lixagem, jato de 
areia ou ar quente comprimido... Em caso de dúvida ou se não conhecer a compatibilidade de mate-
riais, recomenda-se que realize provas de aderência antes de começar o trabalho. Suportes muito 
rugosos ou muito desnivelados podem reeduzir o rendimento ou a demão de ARDEX DPM 1C aplicada 
pontualmente, pelo que se recomenda efectuar um nivelamento prévio com os cimentos autonivelantes 
ARDITEX NA ou ARDEX K301). 
Por favor consulte o nosso Departamento Técnico em caso de dúvida. 
 
Juntas de movimento: 
Qualquer junta ou fissura do suporte que estiver sujeita a movimentos, tal como juntas estruturais, 
devem ser respeitadas (não cobrir com ARDEX DPM 1C). Estas juntas devem ser tratadas como 
materiais flexíveis e devem ser transportadas até à superfície do pavimento. Fissuras e juntas 
estáticas devem ser preenchidas  com a resina ARDEX adequada antes da aplicação de ARDEX 
DPM 1C. 
 
Mistura: 
As embalagens originais da resina e do endurecedor encontram-se pré-doseadas com as quantidades 
exatas. O agente endurecedor (componente B) acrescenta-se à resina (componente A) e agita-se 
com uma vara de espiral a velocidade lenta até obter uma consistência e cor uniformes. É muito 
importante que os componentes da resina fiquem bem misturados. 
ARDEX DPM 1C está pronta para utilização com um tempo de trabalho de 20 min a +20°C. 
Temperaturas mais baixas aumentam o tempo de trabalho, temperaturas mais altas diminuem-no. 
Recomenda-se que a temperaturas elevadas, ARDEX DPM 1C se estenda imediatamente, uma vez 

ARDEX DPM 1C
Aplicação numa só camada.  
Barreira de vapor-supressão de humidade residual
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que a reação exotérmica da resina e o calor gerado no interior da embalagem, diminuirão o tempo 
de aplicação.  
Deve ser aplicado a temperaturas superiores a +10ºC e inferiores a +30ºC. 
 
Aplicação: 
Aplique uma camada uniforme de ARDEX DPM 1C com uma talocha em V adequada. Enquanto o 
ARDEX DPM 1C ainda estiver fresco, deve-se alisar as marcas da talocha com um rolo de pelo curto 
que deverá ter sido anteriormente molhado com o mesmo ARDEX DPM 1C. 
A espessura da aplicação não deve ser inferior a 350 micras. (Aprox. 600 g/m2). É importante que 
a aplicação de ARDEX DPM 1C seja contínua e isenta de porosidades ou cavidades, caso contrário, 
deverá repetir-se a aplicação. 
 
Aplicação sobre aquecimento radiante: 
Antes da aplicação de ARDEX DPM 1C, o sistema de aquecimento radiante, convenientemente ins-
talado, debe pasar os ciclos de aquecimento e arrefecimento correspondentes, e debe permanecer 
desligado, pelo menos 48 horas antes da aplicação de ARDEX DPM 1C. Uma vez aplicado o ARDEX 
DPM 1C, também se deve esperar 48 horas antes de voltar a ligar o aquecimento. 
 
Aplicação posterior de cimentos autonivelantes: 
Autonivelantes ARDEX para pavimentos resilientes. 
Aplicar uma capa uniforme de ARDEX DPM 1C, deixar que cure durante 6-8 horas aprox. a +20°C. 
Sobre ARDEX DPM 1C curado, aplicar primário ARDEX P82. Consultar Ficha Técnica. 
Aplicar o autonivelante ARDEX seleccionado, na espessura requerida. 
 
ARDITEX NA: 
Aplicar uma capa uniforme de ARDEX DPM 1C, deixar que cure durante 6-8 horas aprox. (a +20°C) 
e nunca mais de 36 horas. 
Aplicar directamente o ARDITEX NA com uma espessura entre 3 e 6 mm sobre a capa curada de 
ARDEX DPM 1C. 
Caso se exceda o tempo de cura de 36 horas, sobre el ARDEX DPM 1C curado, deve-se aplicar 
uma demão de primário ARDEX P82 (consultar Ficha Técnica). 
 
Betonilha de secagem rápida/cimentos autonivelantes industriais: 
Preparar o suporte para que seja uma superficie limpa, firme e estável. 
Aplicar una capa uniforme de ARDEX DPM 1C, deixar que cure durante 6- 8 horas aprox. a +20°C. 
Aplicar uma segunda capa de ARDEX DPM 1C ou de ARDEX EP2000, e quando esta ainda está 
fresca, polvilhar à saturação com ARISIL, e deixar que seque. Eliminar o excesso de silica mediante 
aspiração. 
Aplicar os cimentícios para betonilhas ou autonivelantes da gama ARDEX (consultar Fichas Técnicas). 
 
Revestimento de pu-cimento ARDEX: 
1. Preparar o suporte para que seja una superfície limpa, firme e estável. 
2. Aplicar una capa uniforme de ARDEX DPM 1C, deixar que cure durante 6-8 horas a +20°C, e 
nunca mais de 36 horas. 
3. Sobre ARDEX DPM 1C curado, aplicar o sistema de pu-cimento ARDEX de acordo com a ficha 
técnica. 
 
Limpeza das ferramentas: 
Limpe todas as ferramentas com diluentes antes que a resina endureça. 
Aconselhamos a utilização de ARDEX RTC. 
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Cuidados: 
O endurecedor contém 4,4 isopropilidenodifenol e aminas classificadas como corrosivas e a resina 
epóxi que contém bisfenol A/F-epicloridrina pode irritar os olhos e a pele e pode causar sensibilização 
por contacto. 
Provoca ferimentos se entrar em contacto com a pele ou se for ingerido. Durante a mistura ou apli-
cação deve ter-se em consideração as seguintes precauções: garantir uma ventilação adequada e 
evitar o contacto do material com os olhos, com o nariz, com a boca ou a pele. 
Evite o contacto com as mãos, protegendo-as com luvas e creme protetor caso seja necessário. 
Em caso de contacto com os olhos, enxague imediatamente com bastante água e consulte um 
médico. Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão (não usar dis-
solventes). Evitar um contacto prolongado com a pele, especialmente quem tiver reações alérgicas 
a materiais epoxídicos. Utilize indumentária e luvas adequadas e proteção para os olhos. Após o 
trabalho cuide da higiene pessoal, ou sempre que interrompa o trabalho, lave sempre as mãos. 
Tenha cuidado ao tirar as luvas a fim de não contaminar o interior das mesmas. 
Em caso de acidente, consulte um médico. 
Consulte a folha de segurança em vigor a fim de obter a informação mais atualizada. 
Eliminar o conteúdo/embalagem em conformidade com a legislação local/regional/nacional/inter-
nacional. 
Para mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Edição: Novembro de 2019 

Relação da mistura: Componente A : Componente B/3.45 : 1 (em peso).

Densidade a +20°C: 1.54 kg/litro.

Tempo de utilização (+20°C): 20 min.

Aplicação segunda camada: 6 - 8 horas a +20°C (Caso seja necessária).

Transitabilidade a +20°C: 6 - 8 horas.

Consumo: Aprox. 600 g/m2 (sobre suportes lisos).

Embalagens: 15 kg (conjunto).

Armazenamento: 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

14

0000161-CPR/2014 
EN 1504-2:2004 
ARDEX DPM 1C 

Revestimento epóxi para o controle da humidade e  
o vapor de água 

Absorção por capilaridade: ≤ 0.1 kg/(m²∙h0,5)

Aderência (sistema rígido com tráfego ): ≥ 2.0 MPa

Aderência sobre betão húmida: ≥ 1.5 MPa

Permeabilidade ao vapor de água: Classe II

Permeabilidade ao CO2: Sd > 50 m

Reação ao fogo: PND

Substâncias perigosas: Veja MSDS
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ARDEX DPM 1C R
Barreira de vapor-supressão de humidade residual de 
secagem muito rápida. Aplicação numa só camada.
Descrição: 
ARDEX DPM 1C R é uma resina epóxi bicomponente, sem solventes, de baixa viscosidade, aplicável 
numa só camada. É fornecido em embalagens de 15 kg: componente A (resina) aprox. 11,7 kg e 
componente B (endurecedor) aprox. 3,3 kg. Depois do seu endurecimento, ARDEX DPM 1C R cria 
uma membrana de elevada resistência e excelente aderência sobre suportes adequados, inclusive 
aqueles revestimentos e betões com humidade residual elevada. 
ARDEX DPM 1C R tem excelente resistência à água, gordura, óleo, soluções salinas, ácidos orgânicos, 
minerais diluídos e outras soluções orgânicas.  
ARDEX DPM 1C R  é de cor cinzenta metálica. 
 
Aplicação: 
ARDEX DPM 1C R foi especialmente desenvolvido para suprimir a humidade residual (até 98%) em 
betões e revestimentos de argamassa, proporcionando uma barreira de vapor nos suportes nos 
quais não tenha sido anteriormente aplicada uma barreira ou esta não for eficiente. 
ARDEX DPM 1C R permite a colocação de revestimentos sensíveis à humidade, sobre suportes 
recentes. ARDEX DPM 1C R pode ser aplicado em pavimentos com sistemas de aquecimento radiante 
por agua quente. ARDEX DPM 1C R pode aplicar-se sobre betonilhas de anidrita sempre e quando 
se cumpranm os requisitos que se indicam mais à frente.  
 
Preparação do suporte: 
A superfície a tapar deve ser resistente, firme e estar livre de pó, sujidade ou outros elementos que 
possam ser elementos separadores como pinturas, restos de adesivos, gessos, cal... qualquer 
revestimento ou substrato existente, não resistente à humidade, também deve ser eliminado. 
Agentes de cura do betão, aditivos e endurecedores superficiais, ou resíduos dos mesmos, podem 
prejudicar a correta aderência e devem ser eliminados através de granalhagem, lixagem, jato de 
areia ou ar quente comprimido... Em caso de dúvida ou se não conhecer a compatibilidade de mate-
riais, recomenda-se que realize provas de aderência antes de começar o trabalho. Suportes muito 
rugosos ou muito desnivelados podem reeduzir o rendimento ou a demão de ARDEX DPM 1C R apli-
cada pontualmente, pelo que se recomenda efectuar um nivelamento prévio com os cimentos 
autonivelantes ARDITEX NA ou ARDEX K301). 
Por favor consulte o nosso Departamento Técnico em caso de dúvida. 
 
Juntas de movimento: 
Qualquer junta ou fissura do suporte que estiver sujeita a movimentos, tal como juntas estruturais, 
devem ser respeitadas (não cobrir com ARDEX DPM 1C R). Estas juntas devem ser tratadas como 
materiais flexíveis e devem ser transportadas até à superfície do pavimento. Fissuras e juntas 
estáticas devem ser preenchidas  com a resina ARDEX adequada antes da aplicação de ARDEX 
DPM 1C R. 
 
Mistura: 
As embalagens originais da resina e do endurecedor encontram-se pré-doseadas com as quantidades 
exatas. O agente endurecedor (componente B) acrescenta-se à resina (componente A) e agita-se 
com uma vara de espiral a velocidade lenta até obter uma consistência e cor uniformes. É muito 
importante que os componentes da resina fiquem bem misturados. 
ARDEX DPM 1C R está pronta para utilização com um tempo de trabalho de 20 min a +20°C. 
Temperaturas mais baixas aumentam o tempo de trabalho, temperaturas mais altas diminuem-no. 
Recomenda-se que a temperaturas elevadas, ARDEX DPM 1C R se estenda imediatamente, uma 



vez que a reação exotérmica da resina e o calor gerado no interior da embalagem, diminuirão o 
tempo de aplicação.  
Deve ser aplicado a temperaturas superiores a +10ºC e inferiores a +30ºC. 
 
Aplicação: 
Aplique uma camada uniforme de ARDEX DPM 1C R com uma talocha em V adequada. Enquanto o 
ARDEX DPM 1C R ainda estiver fresco, deve-se alisar as marcas da talocha com um rolo de pelo 
curto que deverá ter sido anteriormente molhado com o mesmo ARDEX DPM 1C R. 
A espessura da aplicação não deve ser inferior a 350 micras. (Aprox. 600 g/m2). É importante que 
a aplicação de ARDEX DPM 1C R seja contínua e isenta de porosidades ou cavidades, caso contrário, 
deverá repetir-se a aplicação. 
 
Aplicação sobre aquecimento radiante: 
Antes da aplicação de ARDEX DPM 1C R, o sistema de aquecimento radiante, convenientemente 
instalado, debe pasar os ciclos de aquecimento e arrefecimento correspondentes, e debe permanecer 
desligado, pelo menos 48 horas antes da aplicação de ARDEX DPM 1C R. Uma vez aplicado o ARDEX 
DPM 1C R, também se deve esperar 48 horas antes de voltar a ligar o aquecimento. 
 
Aplicação posterior de cimentos autonivelantes: 
Autonivelantes ARDEX para pavimentos resilientes. 
Aplicar uma capa uniforme de ARDEX DPM 1C R, deixar que cure durante 4 horas aprox. a +20°C. 
Sobre ARDEX DPM 1C R curado, aplicar primário ARDEX P82. Consultar Ficha Técnica. 
Aplicar o autonivelante ARDEX seleccionado, na espessura requerida. 
 
ARDITEX NA: 
Aplicar uma capa uniforme de ARDEX DPM 1C R, deixar que cure durante 4 horas aprox. (a +20°C) 
e nunca mais de 16 horas. 
Aplicar directamente o ARDITEX NA com uma espessura entre 3 e 6 mm sobre a capa curada de 
ARDEX DPM 1C R. 
Caso se exceda o tempo de cura de 16 horas, sobre el ARDEX DPM 1C R curado, deve-se aplicar 
uma demão de primário ARDEX P82 (consultar Ficha Técnica). 
 
Betonilha de secagem rápida/cimentos autonivelantes industriais: 
Preparar o suporte para que seja uma superficie limpa, firme e estável. 
Aplicar una capa uniforme de ARDEX DPM 1C R, deixar que cure durante 4 horas aprox. a +20°C. 
Aplicar uma segunda capa de ARDEX DPM 1C R ou de ARDEX EP2000, e quando esta ainda está 
fresca, polvilhar à saturação com ARISIL, e deixar que seque. Eliminar o excesso de silica mediante 
aspiração. 
Aplicar os cimentícios para betonilhas ou autonivelantes da gama ARDEX (consultar Fichas Técnicas). 
 
Revestimento de pu-cimento ARDEX: 
1. Preparar o suporte para que seja una superfície limpa, firme e estável. 
2. Aplicar una capa uniforme de ARDEX DPM 1C R, deixar que cure durante 4 horas a +20°C, e 
nunca mais de 16 horas. 
3. Sobre ARDEX DPM 1C R curado, aplicar o sistema de pu-cimento ARDEX de acordo com a ficha 
técnica. 
 
Limpeza das ferramentas: 
Limpe todas as ferramentas com diluentes antes que a resina endureça. 
Aconselhamos a utilização de ARDEX RTC. 
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Edição: Novembro de 2019

Relação da mistura: Comp A : Comp B 5.135 : 1

Densidade a +20°C: 1.54 kg/litro

Tempo de utilização (+20°C): 20 min a +20°C

Aplicação segunda camada: 4 horas a +20°C 

Transitabilidade a +20°C: 4 horas a +20°C

Consumo: Aprox. 600 g/m2  (sobre suportes lisos).

Embalagens: 15 kg (conjunto)

Armazenamento: 12 meses dentro da embalagem original fechada

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

14

0000162-CPR/2014 
EN 1504-2:2004 

ARDEX DPM 1CR 
Revestimento epóxi para o controle da humidade e  

o vapor de água 

Absorção por capilaridade: ≤ 0.1 kg/(m²∙h0,5)

Aderência (sistema rígido com tráfego ): ≥ 2.0 MPa

Aderência sobre betão húmida: ≥ 1.5 MPa

Permeabilidade ao vapor de água: Classe II

Permeabilidade ao CO2: Sd > 50 m

Reação ao fogo: PND

Substâncias perigosas: Veja MSDS

Cuidados: 
O endurecedor contém 4,4 isopropilidenodifenol e aminas classificadas como corrosivas e a resina 
epóxi que contém bisfenol A/F-epicloridrina pode irritar os olhos e a pele e pode causar sensibilização 
por contacto. 
Provoca ferimentos se entrar em contacto com a pele ou se for ingerido. Durante a mistura ou apli-
cação deve ter-se em consideração as seguintes precauções: garantir uma ventilação adequada e 
evitar o contacto do material com os olhos, com o nariz, com a boca ou a pele. 
Evite o contacto com as mãos, protegendo-as com luvas e creme protetor caso seja necessário. 
Em caso de contacto com os olhos, enxague imediatamente com bastante água e consulte um 
médico. Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão (não usar dis-
solventes). Evitar um contacto prolongado com a pele, especialmente quem tiver reações alérgicas 
a materiais epoxídicos. Utilize indumentária e luvas adequadas e proteção para os olhos. Após o 
trabalho cuide da higiene pessoal, ou sempre que interrompa o trabalho, lave sempre as mãos. 
Tenha cuidado ao tirar as luvas a fim de não contaminar o interior das mesmas. 
Em caso de acidente, consulte um médico. 
Consulte a folha de segurança em vigor a fim de obter a informação mais atualizada. 
Eliminar o conteúdo/embalagem em conformidade com a legislação local/regional/nacional/inter-
nacional. 
Para mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança.
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ARDEX P4
Primário multiusos - Interior e Exterior

Áreas de aplicação: 
Paredes, tetos e pavimentos tanto interiores como exteriores. 
Primário e ponte de união para substratos absorventes e não absorventes, como por exemplo:  
Betão. 
Reboco de cimento ou de cal. 
Pavimentos de argamassa ou sulfato de cálcio. 
Cerâmica e grés. 
Marmorite e pedra natural. 
Pinturas em dispersão. 
Adesivos para pavimentos ligeiros velhos e não solúveis em água. 
Pavimentos secos. 
Revestimentos de PVC. 
Autonivelantes cimentosos. 
 
Descrição: 
Dispersão de resinas sintéticas, livre de solventes, com aditivos e cargas especiais, que não gotejem 
nem salpiquem. Cor branca. A sua aplicação deixa uma superfície áspera ideal para adesivos cimen-
tícios, reboco e autonivelantes, inclusive sobre suportes lisos ou pouco absorventes. 
 
Preparação do suporte: 
O substrato deve estar seco, firme e livre de pó, gorduras ou qualquer produto que possa ser um 
entrave à adesão. Sendo assim deverá ser suficientemente resistente para suportar as utilizações 
posteriores que serão aplicadas. 
 
Aplicação: 
ARDEX P4 vem pronto para ser utilizado e pode ser aplicado com rolo de pelo curto, pincel ou por 
projeção. Aplicar uniformemente por toda a superfície. Deixar secar até obter uma película branca 
fina antes de começar os trabalhos seguintes. O tempo de secagem é de aproximadamente 60 
minutos a +20°C. 
Temperaturas mais baixas e substratos muito densos podem aumentar os tempos de secagem, 
temperaturas altas e substratos muito absorventes pode tornar estes tempos mais curtos. 
Em substratos absorventes ARDEX P4 pode aplicar-se diluída 15% com água. 
Por favor feche bem as garrafas abertas e utilize o produto nos dias seguintes. 
A temperatura do substrato deve ser superior a +5ºC e inferior a +30ºC. 
 
Recomendações: 
Como primário em substratos de madeira, pinturas, asfalto, pavimentos de magnesite e adesivos 
existentes em base poliuretano, epóxi ou betume recomenda-se a utilização da ponte de união 
ARDEX P82. Autonivelantes e adesivos solúveis em água (por exemplo as de base de sulfito) têm 
que ser eliminados. 
Os revestimentos de PVC têm que ter boa adesão e estar livres de ceras e outros materiais que 
possam fazer barreira à adesão. 
 
Precauções:  
Contém uma mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-4-isotiazolien-3-ona (3: 1). Pode 
desencadear uma reacção alérgica. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto 
com os olhos, lavar abundantemente com água, antes que seque. Utilizar luvas de protecção ade-
quadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão. 
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Consumo: Aprox. 150 – 500 g/m² (segundo suporte).

Secagem a +20°C: Aprox. 15-30 minutos sobre suportes absorbentes. 
Aprox. 60 minutos sobre suportes não absorbentes.

Resistente a móveis sobre rodas: Si.

Embalagem: Baldes de 8 kg netos.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

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

Edição: Novembro de 2019

A eliminação de resíduos/embalagens vazias deve realizar-se de acordo com a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
Para mais informação consulte a Ficha de Segurança.
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Areia de silíca de 0.7 mm

Campo de aplicação: 
ARISIL é utilizado para realizar a disseminação para saturação das resinas epóxi ARDEX utilizadas 
como primário para os autonivelantes cimentosos de ARDEX. 
 
Descrição do produto: 
ARISIL é uma areia de silícica de granulometria estudada. 
 
Aplicação: 
ARISIL é pulverizado sobre a superfície da resina enquanto esta ainda está fresca.  
 
Consumo: 
O consumo aproximado para obter a saturação é de uns 3 kg/m2. 
 
Armazenamento: 
Mantenha o produto em ambientes ventilados, secos e a temperaturas entre +5ºC e +30ºC. 

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

Produto: Areia de silício.

Diâmetro medio: 0,7 mm.

Granulometría: 1,40 aprox.

PENEIRA (micras) % RETIDO.

1600 

 1250 

 630 

 315 

 160  

80  

<80 

0  

< 4 

50/75 

20/45 

< 10 

< 3 
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Embalagem: Bolsas 25 kg.

Armazenamento: Ilimitado em lugares secos e dentro da embalagem original fechada.

Edição: Janeiro de 2016 
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ARDEX PU 30
Primário de poliuretano monocomponente

Campo de aplicação: 
Interior e exterior, pavimentos.  
Primário multiusos reativo em base poliuretano. Como primário, cria barreira contra a humidade e 
consolida os substratos lisos e densos. 
- Bloqueador de humidade residual excessiva em pavimentos de cimentos e areia até máx. 4% CM. 
- Primário em suportes velhos e novos sensíveis à humidade 
- Consolida os substratos absorbentes. 
- Primário rápido em conjunto com adesivos de reação ARDEX. 
- Barreira de vapor sobre pavimentos com aquecimento por pavimento radiante até 3 % CM. 
- Primário sobre substratos absorventes e não absorventes: 
- Betão. 
- Pavimentos de cimentos e areia, de magnesite ou anidrita. 
- Pavimentos de mástique asfáltico.  
- Autonivelantes antigos, adesivos para pavimentos firmemente aderidos, etc. 
- Suportes sensíveis à humidade. 
- Resíduos de adesivos SMP antíguos. 
- Baldosas cerâmicas e pavimentos de Marmorite.  
 
Descrição: 
Primário de poliuretano monocomponente livre de solventes e de baixas emissões. Devido à reação 
com a humidade ambiente consegue-se uma película seca e dura. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte e as condições climáticas devem cumprir os requisitos que seguem as normas DIN 18356 
ou DIN 18365 bem como, ser duro, resistente e livre de elementos que impeçam a adesão (pó, 
ceras, etc.) 
Apenas se houver humidade residual no suporte se deverão dar duas camadas de ARDEX PU30 
para fazer barreira de tal humidade. 
Os pavimentos de sulfato de cálcio devem tratar-se mecanicamente e aspirar-se seguindo as 
instruções do fabricante e as boas práticas aplicáveis nestes casos. 
As leitadas cimentosas em betões, bem como revestimentos antigos ou restos de adesivos mal 
aderidos deverão ser completamento eliminados. 
A cerâmica ou pedra existente deverá ser limpa com um detergente básico. 
 
Aplicação: 
Agitar bem ARDEX PU 30 antes de utilizar. Deite o produto num tanque limpo e aplique-o por meio 
de um rolo de pelo curto. A quantidade de material vertido deve permitir a sua completa aplicação 
num espaço de 60 minutos. Evite a formação de poças uma vez que estas aumentam o tempo de 
secagem. 
1. Aplicação como uma barreira de vapor em betões e pavimentos de cimento e areia com humidade 
residual <4%: 
O suporte pode estar seco ou húmido. O ARDEX PU30 deve aplicar-se em 2 camadas cruzadas. A 
quantidade mínima de material deve ser 250-300 gr/m2. A segunda camada pode ocorrer 60 minutos 
após aplicar a primeira camada. Cada camada deve formar uma fina camada uniforme. Caso deseje 
aplicar uma argamassa autonivelante, sobre a segunda camada deve aplicar-se uma camada de 
ARDEX P4 após 60 minutos e não antes de 24 horas. Como alternativa ao ARDEX P4 pode aplicar-
se uma nova camada de ARDEX PU30 areada à saturação com ARISIL. O excesso de areia deve 
ser varrido e aspirado. 



2. Primário e consolidação de suportes: 
Actuando como primário e consolidante de suportes, os substratos do tipo betão, betonilhas 
cimentícias e de sulfato de cálcio devem ser sólidos e estar isentos de agentes separadores.  
O ARDEX PU30 deve aplicar-se em uma fina camada. No geral, será suficiente uma só demão. Se 
o suporte for muito poroso, poderá ser necessária uma segunda aplicação. A quantidade a aplicar 
e a profundidade de penetração do primário depende da absorção do suporte, em caso de dúvida, 
faça testes na obra. Se o produto a aplicar for uma argamassa autonivelante, atua-se como no 
ponto anterior. 
3. Primário anterior a adesivos reativos ARDEX: 
ARDEX PU 30 aplica-se numa camada fina como no ponto anterior. Após, pelo menos 2 horas, mas 
antes de 24 horas, pode ser feita a instalação com os adesivos ARDEX. 
 
A ter em consideração: 
Caso se espere uma humidade permanente ou presença de água, o primário ARDEX PU 30 não 
pode ser utilizado uma vez que o ARDEX PU 30 não é um produto impermeabilizante. 
Em condições de baixa temperatura deve aquecer-se o produto em divisões aquecidas. Não pode 
ser aplicado a temperaturas inferiores a +10ºC. Todos os valores presentes nesta Ficha Técnica 
referem-se a uma temperatura de +20ºC e 65% de humidade relativa. Temperaturas mais baixas 
e humidades relativas maiores podem desacelerar a secagem do produto. 
ARDEX PU 30 deve aplicar-se em camada fina evitando-se acumulações. ARDEX PU 30 não se pode 
diluir nem com água nem com diluente. ARDEX PU 30 não pode ser utilizado sobre revestimentos 
de tipo PVC- , CV-, borracha ou linóleo. 
Uma vez aberto o bidão, recomenda-se que este seja utilizado rapidamente. 
 
Precauções: 
Manter fora do alcance das crianças. Irritante para a pele. Pode irritar as vias respiratórias. Pode 
provocar uma reacção alérgica na pele e nas vias respiratórias. Pode causar danos graves nos 
olhos. Utilize luvas, roupa e óculos protectores ou máscaras faciais. Suspeita-se que pode provocar 
cancro. Pode provocar danos nos órgãos, em exposições prolongadas ou repetidas. Evitar respirar 
os vapores/aerossóis. Utilize protecção respiratória em caso de ventilação insuficiente. 
EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS Enxague cuidadosamente com água durante vários 
minutos. Remover as lentes de contacto se a vitima as possuir. Continuar a enxaguar. 
EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: Lavar com água e sabão abundante. Lavar a roupa conta-
minada antes de a usar novamente. 
Eliminar o conteúdo/embalagem em conformidade com a legislação local/regional/nacional/inter-
nacional. Para mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Edição: Novembro de 2019

Consumo: 100-150 g/m² em uma camada como primário. 
250-300 g/m² como barreira de vapor.

Pot life: Aprox. 60 min.

Transitabilidade: Aprox. 40 – 50 min.

Tempo de secagem: Aprox. 1 hora como primário e 2 horas com saturação de areia.

Adequado para pavimento 
radiante: Si (água quente).

Embalagem: Lata de 11 kg netos.

Armazenamento: 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada a temperaturas 
superiores a +5ºC.
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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)
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Descrição: 
Micro emulsão de silicato. Dispersão aquosa de silicato de alta penetração, que proporciona dureza 
e estabilidade à superfície mineral onde se aplique. 
 
Campo de aplicação: 
Consolidante indicado para o tratamento de pedras areniscas, granitos e rebocos pouco compactados. 
ADI 600 está especialmente formulado para utilização exclusiva em suportes porosos e de composição 
mineral em interiores e exteriores. 
 
Propriedades: 
Grande capacidade de penetração. Pode pigmentar-se para realizar patinas consolidantes ou velaturas 
para unificar as tonalidades do suporte. Adicionando até 5% de colorante aquoso resistente à alca-
linidade pode-se obter a velatura desejada. Pode variar ligeiramente a tonalidade do suporte. 
 
Modo de utilização: 
O CONSOLIDANTE ADI 600 pode aplicar-se puro ou diluído até uma proporção de 1:3 em água, 
através de trincha, rolo ou pulverizador. O grau de dissolução e número de camadas +e determinado 
por vários factores: porosidade, absorção da base, estado de degradação da base, patologias, 
etc… 
Como regra geral aplica-se uma primeira demão diluída 1:3 (especialmente nos casos em que a 
absorção pelo suporte seja considerável), posteriormente aplica-se uma segunda demão diluída 1:2 
ou 1:1 em água. Recomenda-se efectuar um teste prévio. Caso, após a secagem da amostra, se 
obtenha uma superfície brilhante cristalina esbranquiçada, repita o teste com uma maior diluição 
em água. Se a necessidade de diluição for muito elevada, a primeira demão aplica-se diluída 1:2 
em água e a segunda pura (neste caso recomenda-se efectuar uma velatura imitando a cor do 
suporte para dissimular as eventuais manchas esbranquiçadas que possam aparecer). O consumo 
variará consideravelmente em função da absorção do suporte, podendo ser entre 180 e 350 g/m2. 
Aplicar a partir de +5 ºC - + 10 ºC. Não misturar com outros produtos. 
 
Precauções: 
Antes do processo de consolidação cobrir todas as superfícies metálicas, lacadas, de madeira e 
resto de superfícies minerais que não serão tratadas. Utilizar luvas de protecção para a pele, espe-
cialmente se se trabalha acima da altura da cabeça. Solicitar ficha de Dados de Segurança. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo normativa vigente) 
 

CONSOLIDANTE ADI 600
Agente consolidante

Edição: Dezembro 2019

Aglutinante: Micro emulsão de silicato.

Densidade: Aprox. 1,04

pH: Aprox. 11,0

Grau de brilho: Mate mineral.

Cor: Incolor.

Embalagem: 10 litros.

Armazenamento: 12 meses aprox., na sua embalagem original fechada a temperatura superior a +5°C.
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JUNTAS E MÁSTIQUES 

ARDEX BS 

ARDEX WA 

   ARDEX FS FLEX 

ARDEX JK 

ARDEX CA 20P 

ARDEX G7 FLEX 

ARDEX RG12 

ARDIFLEX
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Argamassa para juntas de 2 a 20 mm

ARDEX BS

Campo de aplicação: 
Para betumar todo o tipo de peças cerâmicas, vítreas e pedra natural, ladrilhos, placas e juntas de 
fachadas. Em pavimentos e paredes. Também se aplica em trabalhos de alvenaria. 
Para juntas entre 2 até 20 mm. Para exteriores e interiores. 
 
Descrição do produto: 
Pó à base de cimento e enchimentos especiais. 
Misturado com água obtém-se uma argamassa suave, pastosa e produtiva, fácil de trabalhar, não 
inflamável e dispõe de uma grande capacidade de enchimento. Agarra fortemente sem fissurar. As 
juntas após o endurecimento são repelentes à sujidade. 
 
Modo de aplicação: 
Num recipiente misturador deita-se água limpa e mistura-se o ARDEX BS até obter uma argamassa 
sem grumos, homogénea e pastosa. 
A relação da mistura: 
12,5 kg de ARDEX BS: aprox. 2.5 litros de água. 
5 kg. de ARDEX BS: aprox. 1 litro de água. 
A argamassa pode ser trabalhada com temperaturas entre +18 e +20ºC durante 2-3 horas e apli-
ca-se com uma espátula de borracha apertando bem contra as juntas. Inclusive as juntas mais 
profundas podem ser cheias com uma só passagem.  
Pode conseguir um tom único de cor, caso os azulejos sejam colocados em camada fina. 
Em camada grossa, a argamassa deverá estar muito seca para evitar as variações do tom de cor 
devido à evaporação da água. As superfícies novamente juntas podem ser lavadas com uma talocha 
com esfregão tipo Scotch preto, inclusive depois de muito tempo é possível lavar o material. Após 
seco pode eliminar-se o véu da argamassa com uma esponja húmida. 
Em caso de dúvida efetue um teste. 
Trabalhar a pasta de juntas ARDEX BS com temperaturas superiores a +5ºC e inferiores a +30ºC. 
 
Importante: 
Ao betumar as peças porosas ou vítreas pode acontecer que fiquem restos da argamassa. É impres-
cindível realizar provas sobre tais azulejos. 
No caso de tratamento com ácidos, lave antes as juntas. 
A humidade do suporte e a diferente capacidade de absorção dos cantos das peças pode fazer 
com que haja uma variação de cor nas juntas. 
Não deixe película de água estancada nas juntas uma vez que pode provocar a descoloração dessa 
junta. 
As jutas de cimento não são resistentes aos ácidos, agentes de limpeza ácidos (p.ex. que contêm 
ácido cítrico ou outros ácidos), e pode conduzir a degradação com o tempo. Caso se utilizem estes 
agentes de limpeza, molhar as juntas com água antes. Recomenda-se a utilização de produtos de 
limpeza neutros ou ligeiramente alcalinos para limpar revestimentos cerâmicos. 
Para juntas que devem ser submetidas rapidamente a cargas, aconselhamos utilizar ARDEX JK ou 
ARDEX G7 FLEX devido à sua rápida transitabilidade. 
Em balneários e piscinas aconselha-se aplicar ARDEX WA ou ARDEX RG12, argamassas de betumação 
de juntas de base epóxi, resistentes aos agentes químicos e a limpezas agressivas. 
Para as juntas de mármore em interiores recomenda-se a utilização de ARDEX MG, que evita a des-
coloração.
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Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Relação da mistura: 1 litro de água: 5 kg. Pó; 1 vol. água: 3,5 vol. pó.

Densidade: Aprox. 1.4 kg./litro.

Densidade da argamassa fresca: Aprox. 2,0 kg./litro.

Rendimento:

Juntas de 10 mm de largura.  
Profundidade 5 mm. 
Para mosaicos ou ladrilhos de:  
30 x 30 cm aprox. 0.60 kg./m2  
15x15 cm aprox. 1.10 kg./m2  
10x10 cm aprox. 1.70 kg./m2 
Aumentar o consumo de material entre 0,05-0,10 kg/m2, dependendo da 
superfície da peça e do modo de trabalha.

Trabalhabilidade (20°C): Aprox. 2 ½ horas.

Transitabilidade (20°C): Aprox. 5 horas.

Dureza Brinell:

Após 1 dia aprox. 20 N/mm2 
Após 3 dias aprox. 40 N/mm2 
Após 7 dias aprox. 60 N/mm2 
Após 28 dias aprox. 70 N/mm2

Adequado para pavimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 12,5 kg netos.  
Sacos de 5 kg netos.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

Edição: Dezembro de 2019
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ARDEX WA

   Campo de aplicação:  
Para interiores e exteriores. Paredes e pavimentos.  
Selagem de azulejos, tijoleiras, placas, ladrilhos e mosaicos que devem suportar umas condições 
especiais que as argamassas à base de cimento não toleram ou a que são instáveis. Por exemplo, 
em matadouros, indústria de lacticínios, cozinhas industriais, fábricas de cerveja, locais com 
depósitos, piscina e balneários, duches, casa de banho, locais de venda, edifícios para desportos 
e lazer, bem como outras zonas em que existem cargas químicas ou elevada pressão mecânica.  
Para juntas entre 2 até 15 mm.  
 
Composição:  
Argamassa seladora bicomponente de resina epoxídica composta por uma resina e um endurecedor. 
Na unidade de 4 kg incluem-se 3 kg de pasta de resina e 1 kg de pasta de endurecedor. Depois de 
duro, o ARDEX WA é resistente à água, à congelação e às influências do tempo e apresenta uma 
excelente solidez e aderência às laterais dos azulejos.  
 
Capacidade de carga:  
O ARDEX WA pode ser pisado depois de 12 horas de endurecimento (+18°C - +20°C) e, ao fim de 
24 horas, pode suportar cargas mecânicas.  
 
Resistência a substâncias químicas:  
Depois do endurecimento, ARDEX WA é resistente à água salgada e lixívias, bem como a uma série 
de ácidos diluídos, líquidos orgânicos e compostos minerais. Veja a resistência aos produtos químicos 
nos Dados Técnicos. Em caso de aplicações especiais, pedimos que entre em contacto connos¬co.  
A superfície lisa, hermética e de cor sólida da argamassa é insensível à sujidade e resistente aos 
detergentes domésticos ou aos detergentes para piscinas. O ARDEX WA branco pode chegar a 
apresentar uma ligeira tendência de amarelecimento. Em caso de contacto com substâncias de 
coloração intensa como, por exemplo, café, chá, sumos de fruta e outros, não se podem eliminar 
possibilidades de mudanças de cor.  
A resistência aos produtos químicos é alcançada aproximadamente ao fim de 7 dias (18 - 20°C).  
 
Modo de aplicação:  
Os componentes da massa base e do endurecedor nos recipientes já estão divididos 
proporcional¬mente de acordo com as quantidades necessárias de cada um e misturam-se ener-
gicamente mediante um agitador adequado (por exemplo, uma agitadora em espiral) até obter uma 
argamassa homogénea e uniforme.  
O ARDEX WA pode ser utilizado a temperaturas de +18ºC - +20°C, durante uns 60 minutos. O tempo 
de utilização aumenta com temperaturas inferiores e diminui com temperaturas mais altas.  
O ARDEX WA penetra nas juntas secas com uma espátula para selar juntas, ou com uma talocha 
de plástico ou de borracha dura e tira-se o excesso a fim de limpar. O material sobrante deve 
eli¬minar-se com água e um esfregão ou uma esponja dura, antes de passarem 60 minutos, e de 
seguida retira-se com muito cuidado com uma esponja macia; tal também alisa a junta. Devem 
evi¬tar-se véus residuais sobre os azulejos e tijoleiras.  
A fim de evitar a redução do tempo de utilização causado pelo aquecimento espontâneo, 
recomen¬damos a aplicação da argamassa ARDEX WA sobre a superfície num ciclo seguido de 
trabalho, imediatamente após a mistura.  
Em caso de dúvida efetue um teste prévio. 
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Argamassa epóxi para betumação  
de juntas, de 2 a 15 mm 
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Uso como adesivo:  
ARDEX WA, argamassa para betumar, também é adequado para a colagem de mosaicos de vidro 
e de porcelana sobre superfícies em paredes e pavimentos, bem como para a colocação de azulejos 
cerâmicos, tijoleiras, etc. em pavimentos. A colocação de azulejos em paredes não é possível devido 
à sua consistência fina (estabilidade). Quando se utiliza como adesivo, o ARDEX WA cumpre as 
exigências da norma UNE EN 12004.  
 
Recomendações:  
Os azulejos e tijoleiras estruturados e os que tiverem superfícies porosas podem apresentar véus 
residuais depois da selagem das juntas. Faça testes em alguma superfície não visível e tenha em 
consideração as advertências dos fabricantes.  
O material restante não deverá ser retirado com água quente. Para ajuste da consistência da 
arga¬massa, não se devem aplicar diluentes, solventes ou água.  
Não deve utilizar ARDEX WA a temperaturas inferiores a +10ºC e acima de +30ºC. Os utensílios de 
trabalho devem ser limpos com água e uma escova, antes do endurecimento da argamassa. 
 
Precauções: 
Endurecedor: Nocivo em caso de ingestão. Nocivo em contacto com a pele. Provoca queimaduras 
na pele e lesões oculares graves. Pode provocar uma reacção alérgica na pele. Pode irritar as vias 
respiratórias. Tóxico para os organismos aquáticos, provoca efeitos de longa duração. 
Resina: Irritante para a pele, Pode provocar uma reacção alérgica na pele, Pode causar danos aos 
olhos. Tóxico para os organismos aquáticos, provoca efeitos a longo prazo. 
Resina e endurecedor: Evitar a sua libertação no meio ambiente. Utilizar luvas e óculos protecto-
res. 
EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minu-
tos. Remover as lentes de contacto caso a vitima as possua. Continuar enxaguando. 
EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água e sabão. Lavar a roupa 
contaminada antes de a usar novamente. 
Eliminar resíduos e embalagens vazias de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional 
em vigor. Evitar respirar os vapores/aerossóis. Lavar a pele contaminada muito bem depois da 
manipulação do produto. 
GISCODE RE1 = isento de solventes. 
Para mais informação, consulte a ficha de segurança em vigor. 
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Resistência às substâncias químicas, segundo o Controle de Qualidade 
Ardex: 
Resistente a: 

Águas residuais* 
Amoníaco, concentrado 
Hidróxido de cálcio, saturado 
Ácido crómico, a 5% 
Líquido de revelação (fotogr.) 
Glicol etileno 
Matérias fecais 
Líquido de fixação (fotogr.) 
Ácido fluorídrico, a 1% 
Solução de formalina, a 3% 
Glicerina 
Detergentes domésticos 
Fuel-oil 
Soda cáustica, saturada 
Gasolina de automóveis 
Água de mar 
Alcool metílico < 50% 
Ácido láctico, a 10% 
Água de pântano 
Soda cáustica, saturada 
Gorduras vegetais 
Ácido fosfórico < 50% 
Ácido nítrico < 10% 
Ácido clorídrico < 36% 
Ácido sulfúrico < 80% 
Salmoura 
Gorduras animais 
Peróxido de hidrogénio < 10% 
Ácido tartárico, saturado 
Ácido cítrico, saturado 
Solução de açúcar 

Resistência a curto prazo a: 
Ácido fórmico, a 1% 
Ácido acético, a 5% 
Álcool etílico, concentrado 
Ácido fluorídrico, a 5% 
Ácido láctico, a 20% 
Ácido nítrico < 40% 

Instável a: 
Acetona 
Ácido fórmico a 3% 
Metiletilcetona (MEK) 
Clorofórmio 
Ácido acético> 10% 
Acetato etílico 
Ácido fluorídrico> 5% 
Cloreto de metileno 
Ácido láctico> 20% 
Ácido nítrico, concentrado 

*No caso de águas residuais industriais, é necessário controlar a idoneidade da aplicação em cada 
caso concreto. 

171



Edição: Outubro de 2017 

172

Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)
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Relação da mistura: 3 kg de resina : 1 kg de endurecedor.

Peso da argamassa recém-misturada: Aprox. 1,5 kg /litro.

Rendimento:

Juntas de 3 mm de largura. 
Profundidade 5 mm. 
Para mosaicos ou cerâmicas de: 
10 x 10 cm aprox. 0,45 kg/m2 
20 x 20 cm aprox. 0,25 kg/m2 
30 x 30 cm aprox. 0,30 kg/m2 
11,5 x 24 cm aprox. 0,30 kg/m2 
5 x 5 cm aprox. 0,90 kg/m2 
As perdas adicionais devido a material sobrante que permanece nas 
tijoleiras são, dependendo do tipo das tijoleiras e do modo de trabalhar, de 
0,10 até 0,20 kg/m2. 

Tempo de utilização (20°C): Aprox. 60 minutos.

Tempo de colocação (20°C): Aprox. 30 minutos.

Tempo de correção (20°C): Aprox. 30 minutos.

Solidez para pisar (20°C): Depois de um endurecimento suficiente, aprox. 12 horas.

Resistência de aderência à tração: Após 28 dias: superior a 2,5 N/mm2

Resistência à compressão: Após 1 dia: aprox. 60 N/mm²  
Após 28 dias: aprox. 70 N/mm²

Resistência à flexotração: Após 1 dia: aprox. 30 N/mm²  
Após 28 dias: aprox. 45 N/mm²

Embalagem: Balde de 4 kg composto por 3 kg ARDEX WA "base resina" e 1 kg ARDEX 
WA "endurecedor".

Armazenamento:

Em lugares secos, armazenar as latas verticalmente. Não tombar! Pode-se 
armazenar na sua embalagem original fechada durante aprox. 18 meses. A 
solidificação inicial da pasta durante o armazenamento não afeta a 
qualidade da argamassa ARDEX WA.
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ARDEX FS FLEX
Argamassa flexível para junta fina
Campo de aplicação: 
Para selar juntas de azulejos e tijoleiras de cerâmica, mosaico (vítreo, porcelânico, de cerâmica...), 
vidro e pedra natural (não sensível à humidade). 
Utilizados em paredes e pavimentos, tanto interiores como exteriores. Larguras de junta de 1 a 6 
mm. Com propriedades hidrófugas, flexíveis e aderência total das extremidades. 
Muito repelente à sujidade. Especialmente apropriado para zonas húmidas e molhadas, especialmente 
para duches. Para exteriores e interiores. 
 
Descrição: 
Pó à base de cimento, aditivos especiais e materiais de enchimento selecionados sem quartzo. A 
sua avançada tecnologia consegue umas juntas lisas de grande resistência, que combinam uma 
grande facilidade de aplicação com um tempo de lavagem muito amplo. 
Ao misturá-lo com água obtém-se uma argamassa pastosa, dúctil e de consumo muito baixo que 
se pode trabalhar com facilidade, atrasa a secagem em camada fina, possui uma grande capacidade 
de enchimento, uma elevada deformabilidade e adere às juntas sem produzir gretas. 
A junta produzida é lisa, sem gretas, hidrófuga e bastante repelente à sujidade. 
 
Modo de aplicação: 
Num recipiente misturador deita-se água limpa e mistura-se o pó ARDEX FS FLEX até obter uma 
argamassa cremosa e sem grumos. 
 
A relação da mistura: 
12,5 kg de pó ARDEX FS FLEX: aprox. 3,75 litros de água. 
5 kg de pó ARDEX FS FLEX: aprox. 1,5 litros de agua. 
A uma temperatura de 20ºC, a argamassa pode ser utilizada durante aproximadamente 90 minutos. 
Temperaturas mais altas tornam este tempo mais curto, enquanto as mais baixas o aumentam. 
A argamassa introduz-se facilmente nas juntas com uma espátula de borracha. 
No caso de tijoleiras preparadas num leito grosso, a argamassa de colocação tem que estar sufi-
cientemente seca a fim de conseguir uma capacidade de absorção homogénea na superfície da 
junta e evitar em grande medida as variações do tom de cor. 
As superfícies novamente juntas limpam-se depois de secar a argamassa com uma talocha com 
um esfregão tipo Scotch preto e alisam-se as juntas. Depois de um período de aplicação muito pro-
longado é necessário humedecer a superfície para facilitar a passagem de lavagem. Os restos da 
argamassa podem ser eliminados facilmente com uma esponja húmida. Em caso de dúvida efetue 
um teste prévio. ARDEX FS FLEX deve ser trabalhado a temperaturas ambientes entre +5°C e 
+30°C.  
 
Recomendações: 
Nas superfícies porosas ou esmaltes mates de tijoleiras ou lajes é necessário aplicar argamassa 
para juntas, nestes casos é indispensável a realização de testes. 
No caso de tratamento com ácidos, as juntas têm que ser novamente molhadas antes da saturação. 
A humidade da base e as diferentes capacidades de absorção dos cantos das tijoleiras pode criar 
variações no tom de cor das juntas. 
Em balneários e piscinas e outras construções sujeitas a fortes cargas utiliza-se adesivo de resina 
epoxídica e argamassa para juntas ARDEX WA em vez de materiais cimentosos. Para a betumação 
em zonas interiores de mármores ou restantes pedras sensíveis à humidade é necessário utilizar 
ARDEX MG ou garantir-se, através de um teste prévio, que utilizando ARDEX FS FLEX não se produzirá 
nenhuma descoloração permanente nas extremidades. 



Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor.  
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente) 
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Relação da mistura: Aprox. 1,5 litros de água por saco de 5 kg, lo que equivale a 1 vol. de 
água: 3 vol. de pó.

Densidade: Aprox. 1.2 kg/litro.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 1,8 kg/litro.

Rendimento:

Para juntas de 3 mm de largura e 5 mm de profundidade, para tijoleiras ou 
mosaicos médios: 
De 30x30 cm aprox. 0,20 kg/m²  
De 15x15 cm aprox. 0,35 kg/m²  
De 10x10 cm aprox. 0.50 kg/m²  
De 5x5 cm aprox. 0.90 kg/m² 
As perdas adicionais devido a material sobrante que permanece nas 
tijoleiras são, dependendo das características do suporte, 0,05- 0,10 kg/m²

Trabalhabilidade (20°C): Aprox. 90 minutos.

Transitabilidade (20°C): Aprox. 4 horas.

Dureza Brinell:

Após 1 dia aprox. 35 N/mm2 

Após 3 dias aprox. 55 N/mm2 

Após 7 dias aprox. 65 N/mm2 

Após 28 dias aprox. 75 N/mm2

Apto para aquecimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 12,5 kg - Sacos de 5 kg

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada. 

Edição: Dezembro de 2019
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ARDEX JK

Campo de aplicação:  
Interiores e exteriores. Pavimentos e paredes. Especial para piscinas.  
Para betumar todo o tipo de peças cerâmicas, vítreos e pedra natural, ladrilhos, placas.  
 
Descrição do produto:  
Pó à base de cimento, de secagem rápida e aditivos especiais.  
Granulometria máxima 0,25 mm.  
Misturado com água obtém-se uma argamassa suave e pastosa de elevada capacidade de trabalho. 
A argamassa tem um tempo de secagem rápido, não é inflamável, adere bem e sem fissuras.  
As juntas ficam rapidamente prontas.  
 
Modo de aplicação:  
Num recipiente misturador deita-se água limpa e mistura-se o pó até obter uma argamassa sem 
grumos, homogénea e pastosa.  
Relação de mistura: 12,5 kg ARDEX JK: aprox. 2.5 L de água. 
A uma temperatura aprox. de 20° C, a argamassa pode ser trabalhada durante uns 30 minutos. As 
temperaturas mais altas tornam o tempo de trabalho mais curto e as temperaturas mais baixas 
aumentam-no.  
Com uma espátula de betumar torna-se bastante fácil introduzir a argamassa dentro das juntas. 
Inclusive as juntas mais profundas podem ser cheias com uma só passagem. O rápido tempo de 
secagem permite uma lavagem cedo, sem que se eliminem as juntas com água.  
ARDEX JK deve ser trabalhado a temperaturas superiores a + 5°C e inferiores a +30°C.  
 
Recomendações:  
No caso de superfícies porosas ou de esmaltes mates de azulejos e tijoleiras, poderão colar-se 
resíduos da argamassa de betume. Como tal, não se pode prescindir de testes de betumação sobre 
tais superfícies.  
A humidade do subsolo e diferenças de poder de absorção das extremidades dos azulejos podem 
causar diferenças de cor nas juntas.  
Em caso de dúvida, recomenda-se realizar trabalhos de prova prévios.  
Ainda que ARDX JK seja um betume especialmente desenvolvida para piscinas, e possui uma maior 
resistência química que outros betumes, continua a ser um betume para juntas de base cimentícia 
pelo que o correcto controlo do pH da água da piscina é indispensável já que, se este for excessi-
vamente baixo repetidamente, produzir-se-á um desgaste prematura da junta. 
Em banhos medicinais, termas, piscinas públicas e outros edifícios sujeitos a grandes esforços, 
recomenda-se utilizar a argamassa de resina epóxi ARDEX WA ou ARDEX RG12. 
Para betumar as placas talhadas de pedra natural sensíveis à humidade, em interiores deverá 
utili¬zar-se o material de betume para mármore ARDEX MG. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas legais 
locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes. 
 

Argamassa rápida para betumação de junta fina



GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)
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Relação da mistura: Aprox. 5 litros de água por 12,5 kg de pó.  
Aprox. 1 vol. de água : 4 vol. de pó.

Peso específico aparente: Aprox. 1,3 kg/litro.

Peso fresco da argamassa: Aprox. 2,1 kg/litro.

Consumo de material:

Para largura de junta de 3 mm e 5 mm de profundidade, para cerâmicas ou 
mosaico médios de: 
30x30 cm. Aprox. 0,20 kg/m²  
15x15 cm. Aprox. 0,40 kg/m²  
10x10 cm. Aprox.0,60 kg/m²  
5x5 cm. Aprox. 1,10 kg/m² 
As perdas adicionais devido a material sobrante que permanece nas peças 
são de 0,05 – 0,10 kg/m2 dependendo da natureza da sua superfície e do 
modo de trabalhar.

Trabalhabilidade (20°C): Aprox. 30 minutos.

Transitabilidade (20°C): Ao final de aprox. 90 min.

Dureza Brinell:

Após 1 dia aprox. 40 N/mm² 
Após 3 dias aprox. 60 N/mm² 
Após 7 dias aprox. 80 N/mm² 
Após 28 dias aprox. 100 N/mm²

Adequado para pavimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

Edição: Dezembro de 2019
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Áreas de aplicação: 
Para interiores e exteriores, paredes e pavimentos. 
Para colar e unir rodapés, blocos de terminação, condutas de cablagem, painéis decorativos, 
acústicos ou de isolamento térmico, elementos decorativos, materiais plásticos ou de madeira, 
tijoleiras cerâmicas e outros materiais. 
Para selar e unir juntas ou perfis metálicos, de madeira, cerâmicos ou plásticos. 
 
Descrição: 
Polímero à base de silanos modificados, que endurece por reação à humidade. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte deve ser firme, resistente, livre de pó e de agentes separadores e rígido. O suporte pode 
estar ligeiramente húmido. 
Restos de adesivo, tintas, ceras, alcatrão, asfalto... devem ser eliminados. 
Para obter uma boa aderência sobre placas de betão jovem, recomenda-se aplicar primeiro um 
primário com Ardex SP 1. 
 
Aplicação: 
Elimine o topo de alumínio existente no fundo do cartucho, abra a membrana protetora da boquilha, 
coloque-a e recorte-a no tamanho desejado. 
Aplique Ardex CA 20 P sobre o suporte ou sobre o cimento que se deseja fixar. Pressione firmemente 
tal elemento, antes que se forme uma pele sobre o adesivo (tempo de vida aprox. 7-10 min a 20°C). 
A distância entre os vários pontos de colocação não deve ser maior do que 25-30 cm e deve ter-
se em consideração o peso do elemento a fixar. 
Não se deve aplicar ARDEX CA 20 P a temperaturas inferiores a +5ºC nem superiores a +35ºC. 
O tempo de secagem depende da absorção do suporte e do elemento a fixar. Temperaturas elevadas 
e humidade baixa tornam o tempo de abertura do produto mais curto (antes de se formar a pele 
superficial). Temperaturas baixas e humidade elevada, aumentam o tempo de trabalho. 
Recomenda-se que feche bem os cartuchos e os aplique o mais rápido possível. 
Em caso de dúvida efetue um teste prévio.  
 
A ter em consideração: 
Ardex CA 20 P pode ser pintado, depois de seco, com a maioria das tintas de dispersão e de resinas 
alquídicas. Devido à grande gama de tintas e revestimentos existentes, recomenda-se que se façam 
testes. Para a utilização de Ardex CA 20 P a temperaturas baixas, deverá tentar-se moderar a tem-
peratura. Os resíduos do produto, ainda frescos, podem ser eliminados com um pano limpo. 
 
Precauções: 
Manter fora do alcance das crianças. Lavar a pele contaminada com agua e sabão.

ARDEX CA 20P 
Adesivo de construção e montagem



Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)
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Material base: Polímero de silano modificado. 

Densidade: Aprox. 1.45 kg/L.

Consumo: Aprox. 30-40 ml por metro linear.

Tempo de abertura (23ºC / 50% HR) Aprox. 15 min.

Temperatura de aplicação: +5ºC – +35 ºC.

Tempo de cura (23ºC / 50% HR): 3-4 mm / 24 horas.

Resistência térmica: -40ºC – +90ºC. (durante períodos curtos de 15-20 min, suporta até 
200ºC).

Embalagem: Cartuchos de 310 ml 12 x caixa.

Armazenamento: Aprox. 18 meses em lugares secos e na sua embalagem original 
fechada.
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Campo de aplicação: 
Para paredes e pavimentos interiores e exteriores  
Para juntas de: 
– Azulejos de porcelana, grés e grés porcelânico. 
– Pré-fabricados de cimento. 
– Pedra natural não sensível à humidade 
– Ladrilhos médios para fachadas e ladrilhos de barro. 
– Alvenaria de paramento e à vista. 
 
Descrição do produto: 
Pó à base de cimento de presa rápida, material de preenchimento e aditivos com efeitos flexibilizantes. 
Ao ser amassado com água obtém-se uma argamassa flexível e cremosa, fácil de trabalhar e limpar. 
Depois de endurecer, ARDEX G7 FLEX tem propriedades repelentes de água e sujidade, contribuindo 
positivamente para o aspeto visual, a consistência e a conservação dos revestimentos. 
O elevado grau de flexibilidade e a elevada aderência resultam na redução das tensões em superfícies 
expostas a cargas térmicas no exterior e em pisos radiantes, contribuindo significativamente para 
a segurança dos revestimentos. 
 
Modo de utilização: 
Num recipiente de mistura, adicionar água limpa e misturar ARDEX G7 FLEX até se obter uma arga-
massa homogénea, pastosa e sem grumos. 
Relação de mistura: 
12,5 kg de ARDEX G7 FLEX: aprox. 2,4 litros de água. 
A argamassa pode ser utilizada durante cerca de 45 minutos (a +20ºC). As temperaturas superiores 
reduzem o tempo de utilização e as temperaturas inferiores aumentam-no. 
Uma talocha de borracha facilita a introdução da argamassa nas juntas. Num mesmo processo de 
trabalho também é possível preencher juntas mais profundas sem deixar cavidades. A argamassa 
pode ser introduzida com um rodo de borracha sobre as superfícies do pavimento. 
Quando a argamassa de juntas estiver seca, as superfícies das juntas podem ser limpas com uma 
esponja humedecida ou uma talocha com esponja. Se a argamassa de juntas se tiver depositado 
e secado nos ladrilhos, primeiro é necessário enxaguar a superfície com água e uma esponja e 
depois lavar bem até ficar limpa. De seguida, utilizar uma esponja para eliminar os resíduos de arga-
massa visíveis apenas depois de secar. 
A argamassa ARDEX G7 FLEX pode ser utilizada com temperaturas superiores a +5 °C e inferiores 
a +30 °C. 
Em caso de dúvida, realizar um ensaio prévio. 
 
Recomendações: 
Ao fazer juntas em peças porosas ou pintadas com tinta mate, podem ficar colados restos de arga-
massa. É imprescindível realizar ensaios sobre esses revestimentos. 
Em caso de tratamento com ácidos, é necessário lavar as juntas previamente. Deve evitar-se a uti-
lização de ácidos, visto poderem provocar descolorações. Recomenda-se utilizar detergentes neutros 
ou ligeiramente alcalinos. 
A humidade do suporte e a diferente capacidade de absorção dos cantos das peças podem fazer 
com que haja variação da cor das juntas. 
Em balneários e piscinas, recomenda-se aplicar ARDEX WA ou ARDEX RG12, argamassas de juntas 
com resina epóxi, resistentes aos ataques químicos e às limpezas agressivas. 
Para as juntas de mármore em interiores, recomenda-se utilizar ARDEX MG, que evita a descolo-
ração. 

ARDEX G7 FLEX
Argamassa Flexível para juntas de 2 a 15 mm
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Apesar da proteção antifúngica preventiva, é necessário fazer a limpeza e a manutenção regulares 
das juntas. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor.
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Relação da mistura: 2,4 litros de água : 12,5 kg. de pó, o que corresponde a aprox. 1 vol. 
de água : 4 vol. de pó

Densidade: Aprox. 1,4 kg/litro.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 2,1 kg/litro.

Consumo de material:

Juntas com 10 mm de largura. 
Profundidade: 5 mm. 
Para mosaicos ou ladrilhos de: 
60 x 30 cm aprox. 0,40 kg/m2 
30 x 30 cm aprox. 0.50 kg/m2 
15x15 cm aprox. 1.00 kg/m2 
10x10 cm aprox. 1.50 kg/m2 
Aumentar o consumo de material entre 0,05-0,10 kg/m2 em função da 
superfície da peça e do modo de trabalho. 

Tempo detrabalho (a 20°C): Aprox. após 45 minutos.

Transitabilidade (a 20°C): Aprox. após 90 minutos.

Dureza Brinell:

Após 1 dia aprox. 40 N/mm2 
Após 3 dias aprox. 50 N/mm2 
Após 7 dias aprox. 60 N/mm2 
Após 28 dias aprox. 70 N/mm2

Adequado para aquecimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg netos.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original 
fechada.

Edição: Dezembro 2019

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



AR
DE

X 
RG

 1
2

Campo de aplicação:  
Em interiores e exteriores. Em paredes e pavimentos. Selagem de azulejos, grés, grés antiácido, 
e mosaicos que devem suportar condições especiais que as argamassas à base cimento não toleram 
ou são instáveis. Por exemplo em cozinhas industriais de uso moderado, bares, piscinas e balneários, 
chuveiros, banhos, locais de venda, edifícios para desporto e lazer, assim como outras zonas em 
que se apresentam altas cargas químicas e/ou mecânicas. Colagem de mosaicos de cerâmica ou 
vidro em paredes e pavimentos. Colagem de cerâmicos em pavimentos.   
Para larguras de juntas de 1-6 mm.  
 
Composição:  
Argamassa bicomponente de resina epóxi que está composta por uma resina e um endurecedor.  
Na unidade de 4 kg incluem-se 3,2 kg de pasta de resina e 0,8 kg de pasta de endurecedor. Na 
unidade de 1 kg incluem-se 0,8 kg de pasta de resina e 0,2 kg de pasta de endurecedor. Depois 
do endurecimento, ARDEX RG 12 é resistente à água, à congelação e às influências do tempo e 
mostra uma excelente solidez e aderência às laterais dos azulejos.  
Capacidade de carga:  
O ARDEX RG 12 depois de 12 horas de endurecimento (+18ºC - +20ºC) já pode resistir a cargas 
mecânicas. 
 
Resistência a substâncias químicas:  
Depois de 3 a 4 dias de endurecimento, o ARDEX RG 12 é resistente à água salgada e detergentes 
domésticos, assim como a uma série de ácidos diluídos (orgânicos e minerais), líquidos orgânicos 
e sumo de frutas.  
Veja a resistência aos produtos químicos na Ficha Técnica. No caso de aplicações especiais, pedimos 
que contactem o nosso Departamento Técnico.   
As resistências aos produtos químicos alcançam-se aproximadamente ao fim de 7 dias (+18ºC - 
+20ºC).  
A superfície lisa, hermética e de cor sólida da selagem é insensível à sujidade e resistente aos deter-
gentes domésticos ou aos detergentes para as piscinas. ARDEX RG 12 Branco pode chegar a 
mostrar uma tendência ao amarelecimento. Nos casos de contacto com substâncias de coloração 
intensa, como por exemplo café, chá, sumos de fruta e outros, não se podem descartar mudanças 
de cor.  
 
Modo de aplicação:  
Os componentes da pasta base e do endurecedor, que já estão repartidos proporcionalmente nos 
recipientes segundo as quantidades necessárias de cada um, misturam-se energicamente mediante 
um agitador adequado (por exemplo um agitador em espiral) até obter uma argamassa homogénea 
e uniforme.  
ARDEX RG 12 pode-se utilizar a temperaturas de +18ºC - +20ºC durante uns 60 minutos. Com tem-
peraturas inferiores o tempo de utilização alarga-se e, com temperaturas mais altas, reduz. 
ARDEX RG 12 introduz-se nas juntas secas mediante uma espátula para selar juntas ou uma espátula 
de plástico ou de borracha dura, eliminando o excesso com a mesma espátula utilizada para introduzir 
o produto na junta. O material que sobra que fique na superfície das peças, elimina-se facilmente 
com água fria e uma espátula com uma borracha de Scotch-Brite branco ou uma esponja dura, 
durante o tempo de utilização do produto (recomenda-se fazê-lo antes de 40 minutos), e, seguidamente, 
pega-se nos restos de água com resina usando uma esponja suave; isto aliás alisa a junta. Devem-
se evitar os véus residuais sobre os azulejos e peças.  

ARDEX RG 12 
Resina epóxi para juntas de 1 a 6 mm 
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Limpeza posterior: 
Para a eliminação total de um possível véu de produto, a zona betumada com ARDEX RG12, e num 
espaço entre 1 a 3 dias após a aplicação, é recomendável que seja limpa com o agente de limpeza 
para produtos epóxi ARDEX RG CLEANER, diluído 1:11 em água. Este agente diluído deixa-se actuar 
por um período de 30 minutos. Posteriormente devem recolher-se os restos com uma esponja ou 
um aspirador, em húmido. Após a limpeza com ARDEX RG CLEANER deve exaguar-se adequadamente 
a superfície com água limpa. Em casos onde o véu seja persistente podem repetir-se os passos 
anteriores. Não se deve limpar a junta ARDEX RG12 com produtos ácidos entes de 7 dias após a 
sua aplicação pois, caso contrário, é possível que se produzam descolorações irreversíveis na 
superfície da argamassa. 
 
Uso como adesivo:  
ARDEX RG 12 também pode usar-se para aderir mosaico cerâmico ou de vidro em paredes e pavi-
mentos, assim como para aderir peças cerâmicas em pavimentos. Devido à baixa tixotropia do 
produto, o tamanho de azulejo máximo que podem aderir em paredes usando o ARDEX RG 12 é de 
15x15 cm. Para evitar a redução do tempo de utilização por causa do aquecimento espontâneo, 
recomendamos a aplicação da argamassa ARDEX RG 12 sobre a superfície num ciclo seguido de  
trabalho, imediatamente depois de amassar. Em caso de dúvidas, realizar uma prova prévia.  
 
Recomendações:  
Os azulejos e as cerâmicas estruturadas e os que tenham superfícies porosas, podem mostrar véus 
residuais depois da selagem das juntas. Faça provas em alguma superfície não visível e tenha em 
conta as advertências dos fabricantes. Neste caso recomenda-se usar algum tipo de cartucho para 
aplicar a argamassa única e exclusivamente na junta, evitando assim, manchar a superfície da peça.  
O material sobrante não se deve recolher com água quente. Para o ajuste da consistência da arga-
massa, não se podem utilizar diluentes, solventes ou água.   
Não se deve utilizar ARDEX RG 12 a temperaturas abaixo dos +10ºC e acima dos + 30ºC. Os 
utensílios de trabalho devem ser limpos com água e uma escova, antes do endurecimento da arga-
massa. 
Precauções:  
Endurecedor: Nocivo em caso de ingestão. Nocivo em contacto com a pele. Provoca queimaduras 
na pele e lesões oculares graves. Pode provocar uma reacção alérgica na pele. Pode irritar as vias 
respiratórias. Tóxico para os organismos aquáticos, provoca efeitos de longa duração. 
Resina: Irritante para a pele, Pode provocar uma reacção alérgica na pele, Pode causar danos aos 
olhos. Tóxico para os organismos aquáticos, provoca efeitos a longo prazo. 
Resina e endurecedor: Evitar a sua libertação no meio ambiente. Utilizar luvas e óculos protecto-
res. 
EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minu-
tos. Remover as lentes de contacto caso a vitima as possua. Continuar enxaguando. 
EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água e sabão. Lavar a roupa 
contaminada antes de a usar novamente. 
Eliminar resíduos e embalagens vazias de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional 
em vigor. Evitar respirar os vapores/aerossóis. 
Para mais informação, consulte a ficha de segurança em vigor.
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Consumos:  
Como argamassa de betumação:  
As perdas devidas ao material que sobra nas peças podem ser, dependendo do tipo de cerâmica e 
o método de trabalho, de 0,10 até 0,20 kg/m2.  

 
Como adesivo (sobre suportes densos): 

  
Resistência às substâncias químicas, segundo o Controlo de qualidade 
da Ardex:  
 
Resistente a:  
Águas residuais * 
Amoníaco, concentrado  
Cillit Bang  
Líquido de desenvolvimento (fotos) Etilenoglicol  
Álcool Etílico 
Álcool metílico ≤ 50% 
Líquido de fixação (foto)  
Ácido fluorídrico, a 5%  
Solução de formalina, a 3%  
Glicerina  
Detergentes domésticos  
Potassa cáustica, saturada  
Gasolina de automóveis  
Solução de ureia  
Água do mar  
Água do pântano  
Soda cáustica, saturada  
Gorduras vegetais  
Ácido fosfórico ≤40% 
Ácido nitrido     ≤10% 
Ácido clorídrico ≤36% 
Ácido sulfúrico  ≤80% 
Ácido fórmico   ≤1% 
Ácido acético    ≤5% 
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Tamanho  
da peça 

(mm)

Largura 
de junta 

(mm)

Profundidade de junta 
(mm)

Consumo 
(kg/m²)

2x2 2 3 Aprox.1

5x5 3 5 Aprox.1

15x15 2 4 Aprox. 0,18

30x60 2 7 Aprox. 0,12

Tamanho (mm) Consumo aprox. 5 (kg/m²)

3x3x3 1,3

6x6x6 2,5

8x8x8 3,1
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Relação da mistura: Especificado na embalagem. 

Peso da argamassa recém-fabricada: Aprox. 1,7 kg/litro. 

Tempo de utilização (20ºC): Aprox. 45 minutos. 

Tempo de colocação (20ºC): Aprox. 30 minutos.  

Tempo de correcção (20ºC):  Aprox. 30 minutos.

Transitabilidade (a 20°C): Depois de um endurecimento suficiente, aprox. 12 horas. 

Adesão: Após 28 dias ≥ 2,5 N/mm2

Resistência à compressão:  Após 1 dia: Aprox. 55 N/mm2  
Após 28 dias: Aprox. 70 N/mm2

Resistência à flexotracção: Após 1 dia: Aprox. 30 N/mm2  
Após 28 dias: Aprox. 45 N/mm2

Embalagem: Balde de 4 kg composto por 3,2 kg . 
ARDEX RG 12 “resina de Base” e 0,2 kg ARDEX RG 12 “endurecedor”.

Armazenamento: 

Em lugares secos, armazenar as latas verticalmente. Não derrube.  
Pode-se armazenar na sua embalagem originar durante 
aproximadamente 1 ano. 
A solidificação inicial da pasta durante o armazenamento não afecta a 
qualidade da argamassa ARDEX RG 12. 

Cores disponíveis: Branco, basalto, cinza, cinza prata.

Edição: Dezembro 2019

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

Ácido láctico     ≤20% 
Gorduras animais  
Peróxido de hidrogéno ≤8% 
Ácido tartárico, saturado  
Ácido cítrico, saturado  
Solução de açúcar  
Óleo de motor  
 
Resistência durante pouco tempo a:  
Ácido acético, a 10% 
 Ácido fórmico, a 3% 
 Ácido nítrico, a 40%  
Clorofórmio  
 
Instável a:  
Acetona  
Ácido acético > 20% 
Cloreto de metileno  
 
*Em caso de águas residuais industriais, tem que se comprovar a adequação em cada caso con-
creto.
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Campo de aplicação: 
Vedação de juntas de dilatação e estáticas em: 
• Pré-fabricados pesados e leves. 
• Pavimentos industriais. 
• Paredes e tetos. 
• Vedação de fissuras. 
• Vertical e horizontal. 
• Interior e exterior. 
 
Descrição do produto: 
ARDIFLEX é um mástique monocomponente à base de poliuretano para vedar juntas horizontais e 
verticais, que polimeriza por ação da humidade atmosférica. O produto endurecido transforma-se 
num betume com flexibilidade e elasticidade permanentes. 
Sem necessidade de primário, adere à maior parte dos suportes: betão, pedra natural, fibrocimento, 
madeira, vidro, ferro, pedra artificial, alumínio, zinco, superfícies vitrificadas, carpintaria. 
Após endurecer, ARDIFLEX é resistente à passagem de água, ao gelo e às intempéries, apresentando 
também uma boa resistência química contra agentes de limpeza, óleos e ácidos/bases diluídos. 
Disponível em cinzento, branco e castanho, em embalagens de 600 ml e cartuchos de 310 ml. 
 
Preparação do suporte da junta: 
O interior da junta deve estar seco e isento de pó, gordura ou qualquer material que impeça uma 
boa aderência. 
A junta deve ter a separação adequada para garantir a capacidade de movimento indicada nas carac-
terísticas técnicas. 
No fundo da junta, aplicar um cordão de poliuretano de células fechadas com um tamanho superior 
à largura da junta para dimensionar a separação. Profundidade mínima: 10 mm. Largura máxima: 
35 mm. 
Se os cantos da junta forem de betão pouco poroso, é possível aplicar o primário PROBIJUNT D1 
IMPRIMACIÓN para aumentar a aderência. Deixar curar cerca de 1 hora antes de vedar com ARDI-
FLEX. 
 
Limitações: 
Utilizar ARDIFLEX sempre com temperaturas ambiente e/ou de suporte superiores a 5 °C e sempre 
com um mínimo de 3 °C acima do ponto de condensação. 
Não é possível aplicar ARDIFLEX se a temperatura ambiente e/ou de suporte for superior a 40 °C 
ou se a humidade atmosférica for superior a 85%. 
O tempo de cura varia em função da temperatura ambiente e da humidade atmosférica. 
Recomenda-se realizar um ensaio prévio para evitar o aparecimento de manchas. 
Não adequado para imersão permanente, nem para superfícies de PE, PP, Teflon, PVC ou betuminoso. 
A exposição aos raios UV pode alterar ligeiramente a cor, sendo uma alteração meramente estética 
que não afeta as propriedades mecânicas do produto. 
 
Modo de aplicação:  
Para evitar manchar o paramento, proteger as margens da junta com fita de pintura antes de aplicar 
o mástique.  
Fazer um corte de aprox. 45° no bocal, com o diâmetro aproximado da largura da junta. Introduzir 
a embalagem/o cartucho na pistola manual ou pneumática. Após aplicar, alisar ARDIFLEX com a 
ajuda de uma espátula humedecida com água e sabão para não aderir aos utensílios. A seguir, retirar 
as fitas de proteção. 

ARDIFLEX
Mástique vedante de poliuretano
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 Rendimento: 
O rendimento aproximado de ARDIFLEX equivale a 0,130 kg por metro linear de junta com uma 
separação de 1 x 1 cm. Para calcular os metros teóricos de juntas que podem ser vedados com 
cada embalagem/cartucho, divide-se o respetivo volume em ml pela separação em mm² da junta 
(largura x profundidade). 
 
Limpeza das ferramentas: 
ARDIFLEX pode ser limpo das ferramentas e equipamentos imediatamente após a sua utilização, 
usando um diluente como o ARDEX RTC. Caso o produto endureça, este apenas poderá ser eliminado 
por meios mecânicos. 
 
Resíduos/Derramamentos: 
Os derramamentos de qualquer dos produtos deverão ser recolhidos imediatamente com areia, 
vermiculite ou qualquer outro material inerte e ser depositado num recipiente adequado para a sua 
gestão. 
A gestão dos resíduos destes derramamentos e dos recipientes vazios deve ser feita seguindo a 
legislação local vigente. 
Para mais informação, consulte a ficha de segurança. 
 
Armazenamento: 
O prazo útil de armazenamento do ARDIFLEX é de 12 meses, nas embalagens originais fechadas. 
O armazenamento deve ser feito num local seco entre +5º C e +30º C. É necessária proteção 
contra as geadas e contra os raios solares diretos e as fontes de calor.
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Densidade: Aprox. 1,3  kg/litro

Rendimento: 3,1 m de junta 1 x 1 cm por cartucho de 310 ml, ou 6 m de junta 1 x 1 
cm por embalagem de 600 ml.

Temperatura de aplicação: +5 °C a +40 °C

Formação de película: prox. 75 min. a 23 °C e 50% de humidade relativa. 

Velocidade de cura: 2,5 mm/dia, com aprox. 23 °C e 50% de humidade relativa.

Resistência à rutura: > 250%

Módulo de elasticidade com 100% de 
alongamento: Aprox. 0,2 MPa.

Recuperação elástica: > 70%

Dureza Shore A: Aprox. 20

Aderência por tração: 1,3 MPa.

Capacidade de movimento: 25%

Temperatura de serviço: -20 °C a +80 °C.

Embalagem: Embalagens de 600 ml e cartuchos de 310 ml.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e na sua embalagem original, fechada.

Edição: Novembro de 2017

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

ARDEX K14 MIX 

ARDEX K14 

ARDEX K55 

ARDEX K301 

ARDEX IFS 

ARDEX IFS MIX 

NIVELCEM PLUS 

   ARDITEX NA 

ARDEX TP50 

ARDEX K80 

ADICEM FLOW 

ADICEM SF
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Campo de aplicação: 
Revestir, igualar e nivelar pavimentos de betão, de anidrite ou de qualquer outro material, servindo 
de suporte para aderir peças cerâmicas ou pavimentos resilientes. 
Autonivelante, pode aplicar-se com bomba, não fissura mesmo quando aplicado em camada grossa. 
Para interiores. 
 
Composição: 
Pó cinzento com cimentos especiais e materiais sintéticos com boa capacidade de dispersão. 
Misturado com água obtém-se uma argamassa suave, autonivelante e bombeável. Pode ser trabalhada 
durante 30 minutos e é transitável após aprox. 3 horas. A argamassa endurece por hidratação e 
seca rapidamente sem retração, evitando o aparecimento de fissuras, inclusive em camadas gros-
sas. 
 
Preparação dos suportes: 
O suporte deve estar limpo, compacto, áspero, livre de pó e outros elementos desintegráveis ou 
agentes separadores. 
Para evitar o aparecimento de bolhas de ar e melhorar a aderência em suportes porosos, estes 
devem ser preparados com Ardex P51, primário diluído com água na proporção 1:1. 
Tal camada deve ser aplicada sobre toda a superfície através da utilização de uma escova industrial. 
Não se devem utilizar rodos ou equipamentos de spray na sua aplicação. Deve ter-se cuidado e não 
deixar charcos, caso os haja, devem ser eliminados com uma escova ou trincha. Uma vez aplicada 
o ARDEX P51, deverá deixar-se secar durante, pelo menos, 1 hora antes de aplicar o ARDEX K14 
MIX. 
Suportes muito absorventes necessitam da aplicação de duas camadas de ARDEX P51 para evitar 
o aparecimento de bolhas ou crateras. Deve aplicar-se uma primeira camada de ARDEX P51 diluído 
1:3 com água. Assim que a primeira camada estiver seca (min.1 hora) pode ser feita a aplicação 
de uma segunda camada diluída 1:1 com água. 
Uma vez aplicada a última camada de ARDEX P51, deverá deixar-se secar durante, pelo menos, 1 
hora antes de aplicar o ARDEX K14 MIX. 
Sobre suportes não absorventes utilizam-se os primários ARDEX P82 ou ARDEX P4. 
Caso se utilize ARDEX P82 aplica-se com um rolo de pelo curto deixando uma camada fina rosa 
transparente, não devem deixar-se poças nem camadas grossas. Uma vez aplicado, o ARDEX P82 
deixa-se secar até que se crie uma película pegajosa (min. uma hora) antes de aplicar o autonivelante. 
Quando se trabalha com ARDEX P82 recomenda-se utilizar sapatos com pitons (botas de futebol) 
em vez de sapatos bicudos para não estragar a película de primário. 
Caso se utilize ARDEX P4 este será aplicado de forma uniforme com rolo de pelo curto, trincha ou 
por projeção. O primário deverá deixar-se secar, pelo menos, 1 hora até obter uma fina camada 
branca. ARDEX P4 deve ser aplicado sobre suportes absorventes diluído em 15% de água. 
Em caso de dúvida efetue um teste prévio. 
 
Modo de aplicação: 
Num recipiente limpo deite água limpa e misture o pó, agitando bem, até obter uma argamassa 
homogénea e fluida sem grumos. 
A relação da mistura para um misturador é de 3 3/4 - 4 l. por 25 kg. 
A argamassa pode ser trabalhada aproximadamente durante 30 min com uma temperatura de 
+18°C - +20°C.Temperaturas mais baixas aumentam o tempo de utilização, temperaturas mais 
altas diminuem o tempo de utilização.  
A argamassa estende-se facilmente através de um patim estendedor e alisa-se com uma talocha 

ARDEX K14 MIX
Autonivelante cimentício com  
EFEITO ARDURAPID® em camada média e grossa
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alisadora. Com ARDEX K14 MIX pode encher-se facilmente regularidades e é tão fluido que, no geral, 
não é necessário um tratamento posterior de lixar.  
 
Espessuras das camadas: 
Sobre pavimentos de betão, pavimentos de cimento e suportes lisos não porosos, nos quais tenha 
sido aplicada uma ponte de união à base de ARDEX EP2000 areado, pode aplicar-se uma espessura 
de camada desde 8 até 50 mm de ARDEX K14 MIX. 
Caso se requeira uma planimetria máxima em espessuras superiores a 25 mm, recomenda-se fazer 
o trabalho em duas fases, aplicando uma primeira camada de enchimento com ARDEX K14 MIX e 
uma segunda camada com ARDEX K14, colocando primário com ARDEX P51 (diluído 1:3 em água) 
entre camadas. 
Em grandes superfícies, pode aplicar-se através de bombas cilíndricas ou helicoidais que sejam 
capazes de expulsar 20-40 litros de argamassa por minuto. Antes de bombear o ARDEX K14 MIX, 
dever-se-á lubrificar os tubos e condutas com a mistura de 25 kg de ARDEX K14 MIX e 4 l. de água, 
aproximadamente. 
Não utilize leitada de cimento para lubrificar. 
Caso seja necessário fazer uma paragem no bombeamento de mais de 30 minutos, será necessário 
limpar as condutas, bem como a própria bomba. 
 
Regra geral: 
A camada de ARDEX K14 MIX com uma temperatura de 18°C - 20° pode ser pisada após 3 horas. 
As aplicações posteriores do mesmo produto, são feitas imediatamente depois do tempo em que 
pode ser pisado, realizando previamente um primário com uma camada de ARDEX P51 diluída com 
água 1:3. As camadas de ARDEX K14 MIX, secam e endurecem rapidamente. Para espessuras até 
10 mm, a superfície de ARDEX K14 MIX pode ser revestida passadas 24 horas (20ºC). Em camadas 
grossas, o tempo de secagem é de 2 dias. 
Deve trabalhar-se o ARDEX K14 MIX a temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +30°C.  
Proteja a superfície de raios solares e correntes de ar para evitar uma secagem demasiado rápida. 
O ARDEX K14 MIX não é apropriado para aplicações em exteriores ou suportes sujeitos constantemente 
à humidade. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 
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Relação da mistura: Aprox 3 3/4 - 4 l. de água : 25 kg de pó, lo que equivale a 1 vol. de água : 
3,7 vol. de pó.

Densidade: Aprox 1,7 kg/litros.

Densidade da argamassa em fresco: 2,2 kg/litros.

Consumo: 1,8 kg de pó/m²/mm

Tempo de abertura: 30 min (20°C).

Transitabilidade: 3 horas (20°C).

Resistência a compressão:
Após 1 dia aprox. 15 N/mm² 
Após 7 dias aprox. 25 N/mm² 
Após 28 dias aprox. 30 N/mm²

Resistência à flexotração:
Após 1 dia aprox. 3,8 N/mm² 
Após 7 dias aprox. 6 N/mm² 
Após 28 dias aprox. 7,5 N/mm²

Dureza Brinell:
Após 1 dia aprox 60 N/mm² 
Após 7 dias aprox. 68 N/mm² 
Após 28 dias aprox. 72 N/mm²

Adequado para mobiliário com rodas: Sim.

Adequado para aquecimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

Edição: Janeiro de 2020

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

13

50549 
EN 13813:2002 
ARDEX K14 MIX 

Autonivelante Cimentoso 
EN 13813:CT-C30-F7

Resistência a compressão: ≥ 30 N/mm²

Resistência à flexotração: ≥ 7 N/mm²

Resistência à Abrasão (Böhme): NPD

Adesão: NPD

pH: NPD

Reação ao fogo: E

Dados técnicos 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)
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ARDEX K14
Autonivelante cimentício com EFEITO ARDURAPID®

Campo de aplicação: 
Revestir, igualar e nivelar pavimentos de betão, de anidrite ou de qualquer outro material, servindo 
de suporte para aderir peças cerâmicas ou pavimentos resilientes. 
Autonivelante, pode aplicar-se com bomba, não fissura mesmo quando aplicado em camada grossa. 
Para interiores. 
 
Composição: 
Pó cinzento com cimentos especiais e materiais sintéticos com boa capacidade de dispersão. 
Misturado com água produz uma argamassa suave, fluida e autonivelante. Bombeável. Pode ser 
trabalhado durante 30 minutos e pode ser pisado passadas 3 horas. 
A argamassa endurece por hidratação e seca rapidamente numa massa quase sem tensão, de tal 
forma que uma fissura, inclusive em camadas muito grossas, é praticamente impossível. 
 
Preparação dos suportes: 
O suporte deverá estar seco, duro, sólido, áspero e livre de elementos desintegráveis. 
Para evitar o aparecimento de bolhas de ar e melhorar a aderência em suportes porosos, estes 
devem ser preparados com Ardex P51, primário diluído com água na proporção 1:1. 
Tal camada deve ser aplicada sobre toda a superfície através da utilização de uma escova industrial. 
Não se devem utilizar rodos ou equipamentos de spray na sua aplicação. Deve ter-se cuidado e não 
deixar charcos, caso os haja, devem ser eliminados com uma escova ou trincha. Uma vez aplicada 
o ARDEX P51, deverá deixar-se secar durante, pelo menos, 1 hora antes de aplicar o ARDEX K14. 
Suportes muito absorventes necessitam da aplicação de duas camadas de ARDEX P51 para evitar 
o aparecimento de bolhas ou crateras. Deve aplicar-se uma primeira camada de ARDEX P51 diluído 
1:3 com água. Assim que a primeira camada estiver seca (min. 1 hora) pode ser feita a aplicação 
de uma segunda camada diluída 1:1 com água. 
Uma vez aplicada a última camada de ARDEX P51, deverá deixar-se secar durante, pelo menos, 1 
hora antes de aplicar o ARDEX K14. 
Sobre suportes não absorventes utilizam-se os primários ARDEX P82 ou ARDEX P4. 
Caso se utilize ARDEX P82 aplica-se com um rolo de pelo curto deixando uma camada fina rosa 
transparente, não devem deixar-se poças nem camadas grossas. Uma vez aplicado, o ARDEX P82 
deixa-se secar até que se crie uma película pegajosa (min. uma hora) antes de aplicar o autonivelante. 
Quando se trabalha com ARDEX P82 recomenda-se utilizar sapatos com pitons (botas de futebol) 
em vez de sapatos bicudos para não estragar a película de primário. 
Caso se utilize ARDEX P4 este será aplicado de forma uniforme com rolo de pelo curto, trincha ou 
por projeção. O primário deverá deixar-se secar, pelo menos, 1 hora até obter uma fina camada 
branca. ARDEX P4 pode ser aplicado sobre suportes absorventes diluído em 15% de água. 
Em caso de dúvida, efetue um teste prévio. 
 
Modo de aplicação: 
Num recipiente limpo deite água limpa e misture o pó, agitando bem, até obter uma argamassa 
homogénea e fluida sem grumos. 
Para a mistura de 25 kg de pó ARDEX K14 requer-se aproximadamente 5 3/4 litros de água. A 
argamassa pode ser trabalhada aprox. durante 1/2 horas com temperaturas entre +18 e +20ºC. 
Temperaturas mais baixas aumentam o tempo de utilização, temperaturas mais altas diminuem o 
tempo de utilização.  
Com ARDEX K14 pode encher-se facilmente regularidades e é tão fluido que, no geral, não é 
necessário um tratamento posterior de lixagem.  
Para nivelar e aplicar camadas finas, estende-se a argamassa com uma talocha ou patim estendedor, 
nivela-se e alisa-se por si só. 
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Em suportes não porosos, aplicar, no mínimo, uma camada de 1,5 mm. 
Em pavimentos de asfaltos fundido de dureza GE10 e GE15, o ARDEX K14 pode aplicar-se até, um 
máximo, de 5 mm. de espessura. Em caso de fazer camadas entre 5 e 20 mm, o ARDEX K14 deve 
estender-se com areia e misturar com ARDEX E25, resina sintética em dispersão, diluída 1:2,5 com 
água. 
 
Bombeamento: 
Em grandes superfícies, pode aplicar-se através de bombas cilíndricas ou helicoidais que sejam 
capazes de expulsar 20-40 litros de argamassa por minuto. Antes de bombear o ARDEX K14, mis-
turado com areia, é necessário lubrificar os tubos e as condutas com a mistura de 25 kg de ARDEX 
k14 e 5 3/4 de água aproximadamente. 
Não utilize leitada de cimento para lubrificar. 
Caso seja necessário fazer uma paragem no bombeamento de mais de 30 minutos, será necessário 
limpar as condutas, bem como a própria bomba. 
Aplicação da argamassa: 
A argamassa ARDEX K14 pode ser aplicada de uma só passagem, em camadas entre 0 e 10 mm 
de espessura. Para camadas superiores a 10 mm pode aumentar-se como se explica de seguida: 
 

 
Regra geral: 
A camada de ARDEX K14 com uma temperatura de+18°C - +20° pode ser pisada após 3 horas. 
As aplicações posteriores são feitas imediatamente depois do tempo em que pode ser pisado. 
Antes de realizar aplicações posteriores, quando a superfície de ARDEX K14 estiver seca, deve rea-
lizar-se um primário prévio com uma camada de ARDEX P51 diluída com água 1:3. 
As camadas de ARDEX K14 secam e endurecem rapidamente. Para espessuras até 10 mm. a super-
fície de ARDEX K14 pode ser revestida passadas 24 horas (20ºC). Em camadas mais grossas, o 
tempo de seca é de 2 dias. 
ARDEX K14 deve ser trabalhado a temperaturas superiores a+5ºC e inferiores a +30ºC. 
Proteja a superfície de raios solares e correntes de ar para evitar uma secagem demasiado rápida. 
O ARDEX K14 não é apropriado para aplicações em exteriores ou suportes sujeitos constantemente 
à humidade. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 

Material/ 
Lavado

Granulometría

Relação de mistura

Material Areia

Areia 
Areia

0-4 mm. 
0-8 mm.

1 vol. 
1 vol.

0,3 vol. 
0,5 vol.
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Relação da mistura: Aprox. 5 3/4 litros de água : 25 kg. de pó que representam aprox. 1 vol. 
de água: 3 1/2 vol. de pó.

Densidade: Aprox. 1,2 kg/litro.

Densidade da argamassa emfresco: Aprox. 1,9 kg/litro.

Consumo: Aprox. 1,5 kg. pó/m²/mm

Tempo de abertura: Aprox. 1/2 hora (a 20°C).

Transitabilidade: Aprox. após 3 horas (a 20°C).

Resistência à compressão:
Após 1 dia aprox. 13 N/mm² 
Após 7 dias aprox. 22 N/mm² 
Após 28 dias aprox. 27 N/mm²

Resistência à flexotração:
Após 1 dia aprox. 3,5 N/mm²  
Após 7 dias aprox. 6 N/mm²  
Após 28 dias aprox. 8 N/mm²

Dureza Brinell:

 
Após 1 dia aprox. 40 N/mm² 
Após 7 dias aprox. 45 N/mm² 
Após 28 dias aprox. 50 N/mm²

Adequado para mobiliário com rodas: Sim.

Adequado para pavimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

Edição: Janeiro de 2020

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

13

50548 
EN 13813:2002 

ARDEX K14 
Autonivelante Cimentoso 
EN 13813:CT-C35-F10

Resistência a compressão: ≥ 35 N/mm²

Resistência à flexotração: ≥ 10 N/mm²

Resistência à Abrasão (Böhme): NPD

Adesão: NPD

pH: NPD

Reação ao fogo: E
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Campo de aplicação: 
Para revestir, igualar e nivelar pavimentos de cimento, de anidrite e de qualquer outro material. Para 
renovações e reparações rápidas. Autonivelante. Pode revestir-se após 2 horas. Para interiores. 
 
Descrição do produto: 
Pó cinzento com cimentos especiais e plastificantes com boa capacidade de dispersão. 
Misturado com água produz uma argamassa suave, fluida e autonivelante, a qual pode ser trabalhada 
durante 15 minutos e depois de 2 horas pode pisar-se e revestir. 
A argamassa endurece por hidratação. 
 
Modo de aplicação: 
Num recipiente limpo deite água limpa e misture, agitando bem, a quantidade de pó necessária até 
obter uma argamassa sem grumos. 
Para a mistura de 20 kg. de pó ARDEX K55 são necessários aproximadamente 5 % litros de água. 
Misturar a quantidade de argamassa que pode ser trabalhada num intervalo de 1/4 de hora. 
A argamassa pode ser utilizada durante aprox. 1/4 hora com temperaturas entre +18 e +20ºC. E 
depois de 1 hora pode pisar-se e revestir. Temperaturas mais baixas aumentam o tempo de utilização, 
temperaturas mais altas diminuem o tempo de utilização e de revestimento. 
 
Regra geral: 
Em suportes não porosos aplique uma camada de ARDEX K55 de, no mínimo, 2 mm de espessura. 
Para trabalhos de nivelação grossos superiores a 10 mm. deve aumentar-se a argamassa ARDEX 
K55 conforme se indica de seguida: 

 
Em caso de necessidade, faça os arranjos posteriores imediatamente depois do tempo em que 
pode ser pisado (1 hora). 
As camadas aplicadas, ainda que sejam grossas, podem ser revestidas uma hora após a aplicação 
da argamassa. 
ARDEX K55 deve ser aplicado a temperaturas superiores a +5ºC e inferiores a +30ºC. 
Não utilize em zonas com humidade permanente. 
Os revestimentos de cortiça são sempre aplicados no dia seguinte (24 horas). 
Para colocar revestimentos, leia as instruções de utilização dos adesivos e do fabricante do reves-
timento. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 

ARDEX K55
Autonivelante cimentício de secagem muito rápida
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Material/ 
Lavado

Granulometría

Relação de mistura

Material Areia

Areia 
Areia

0-4 mm. 
0-8 mm.

1 vol. 
1 vol.

0,3 vol. 
0,5 vol.
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Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 
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Relação da mistura: Aprox. 5,25 litros de água : 20 kg.  
Pó que representam aprox. 1 vol de água : 3 1/4 vol. de pó.

Densidade: Aprox. 1,2 kg/litro.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 1,8 kg/litro.

Rendimento: Aprox. 1,4 kg. Pó por m² e mm.

Tempo de capacidade de trabalho 
(20°C): Aprox. 1/4 de hora.

Transitabilidade (20°C): Aprox. após 1 hora.

Revestível (20°C): Aprox. após 1 hora.

Resistência à compressão:
Após 1 dia aprox. 20 N/mm² 
Após 7 dias aprox. 30 N/mm² 
Após 28 dias aprox. 35 N/mm²

Resistência à flexotração:
Após 1 dia aprox. 6 N/mm² 
Após 7 dias aprox. 8 N/mm² 
Após 28 dias aprox. 10 N/mm²

Dureza Brinell:
Após 1 dia aprox. 40 N/mm² 
Após 7 dias aprox. 50 N/mm² 
Após 28 dias aprox. 60 N/mm²

Adequado para mobiliário com rodas: Sim.

Adequado para pavimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 20 kg.

Armazenamento: Aprox. 24 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

Edição: Dezembro de 2019

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

0432

ARDEX GmbH 
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53118 
EN 13813:2002 

ARDEX K55 
Autonivelante cimentício 
EN 13813:CT-C35-F10

Resistência a compressão: ≥ 35 N/mm²

Resistência à flexotração: ≥ 10 N/mm²

Resistência à Abrasão (Böhme): NPD

Adesão: NPD

pH: NPD

Reação ao fogo: A2fl-s1
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ARDEX K301
Autonivelante cimentício para exteriores
Campo de aplicação: 
Para pavimentos interiores e exteriores. 
Para o enchimento, alisamento e nivelamento dos suportes de betão e de cimento, antes de serem 
revestidos por cerâmica ou outro revestimento. 
Em suportes suscetíveis a desgaste em zonas de armazenamento, lojas, áreas de indústria ligeira, 
garagens, parques de estacionamento, pátios, gimnodesportivos e vias de acesso. 
Para a posterior colocação de tijoleiras ou pedra natural, pinturas e revestimentos. 
 
Descrição do produto: 
Pó cinzento com cimentos especiais, pós de resina dispersáveis, produtos de enchimento selecionados 
e aditivos especiais. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte pode estar seco ou húmido, mas deve estar firme, capaz de suportar cargas, livre de pó 
e de agentes separadores e resistente às geadas. 
As partículas soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas mecanicamente através de fresagem, 
granulado ou picado. As superfícies de betão compacto (sinterizado) têm de ser desbastadas. As 
superfícies não porosas, lisas e impermeáveis devem levar primário com a resina epóxi Ardex 
EP2000 saturada com areia. Em interiores, deve ser aplicado nos suportes porosos o primário 
ARDEX P51 na relação 1 : 1 ou ARDEX EP2000 saturado. Em suportes porosos exteriores ou 
interiores em zonas húmidas, coloca-se primário com ARDEX P51 diluído 1:7 com água. 
 
Modo de aplicação: 
Deita-se água limpa num recipiente limpo e, agitando bem, mistura-se tanta quantidade de pó quanto 
a necessária até obter uma argamassa sem grumos. 
São necessários aproximadamente 5 litros de água para amassar 25 kg de pó ARDEX K301.A 18°- 
+20°C, a argamassa é trabalhável durante uns 30 a 45 minutos. Temperaturas mais baixas aumentam 
o tempo de utilização, temperaturas mais altas diminuem o tempo de utilização.  
ARDEX K301 tem que ser aplicado em espessuras de 2 mm e um máximo de 20 mm. 
Se for necessário fazer uma nivelação inclinada, reduza o conteúdo de água em 2%. 
 
Grandes superfícies: 
Para bombear a argamassa, pode utilizar-se todas as bombas pertinentes tais como de rosca sem 
fim, de pistão e bombas de trabalho contínuo, com capacidade para 20 a 40 litros de argamassa 
por minuto. Se as bombas deixarem de ser utilizadas por mais de 30 minutos, é necessário limpar 
a mangueira e a bomba. ARDEX K301 deve ser aplicado a temperaturas superiores a +5ºC e 
inferiores a +30ºC. Uma vez terminados os trabalhos, a superfície tem que ser protegida contra a 
luz solar direta e a corrente de ar, uma vez que poderá provocar uma secagem demasiado rápida. 
Em caso de dúvida, efetue um teste prévio. 
 
Aplicação em zonas de estacionamento e de indústria ligeira: 
O requisito mínimo para o suporte deve ser C30 - C50 ou betão B25 a B35. 
Com o objetivo de eliminar impurezas, agentes separadores, elementos soltos ou qualquer outro 
material que prejudique a adesão, o suporte deve ser granalhado. Para uma ótima aplicação sobre 
suportes porosos, é aconselhável colocar primário ARDEX P51 diluído com água 1:7. Em casos 
especiais pode ser necessário colocar primário com ARDEX EP2000 saturado com areia. 
ARDEX K301 é adequado para cargas C30-C50 como as que se determinam para revestimentos 
de cimento sem carga de sujidade, em conformidade com a folha de trabalho AGI-A12 “pavimentos 
industriais”, parte 1. 
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Recomendações: 
Para proteger a superfície contra a sujidade, pó, abrasão, óleos minerais, etc., e para limpar mais 
facilmente as áreas, deve-se aplicar revestimentos adequados. 
Devido ao elevado número de sistemas de revestimentos disponíveis no mercado, não podemos 
dar uma recomendação de aderência. Sugerimos que contacte os fornecedores e faça zonas de 
teste. 
Para encher cavidades, fissuras, irregularidades, etc., recomendamos que utilize o composto para 
encher o exterior ARDEX A46. 
Caso seja necessário aplicar uma segunda capa de ARDEX K301 sobre uma já existente, esta deve 
ser lixada com lixadora monodisco e discos de grão 36, posteriormente aplica-se primário ARDEX 
P51, tal como indicado na secção Preparação de Suporte 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 
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ARDEX GmbH 
Friedrich-Ebert-Str. 45  

58453 Witten 
Alemanha 

13

53145 
EN 13813:2002 
ARDEX K301 

Autonivelante cimentício 
EN 13813:CT-C30-F7-A22

Resistência a compressão: ≥ 30 N/mm²

Resistência à flexotração: ≥ 7 N/mm²

Resistência à Abrasão (Böhme): ≤ 22 cm³/50 cm²

Adesão: NPD

pH: NPD

Reação ao fogo: E

Edição: Dezembro de 2019

Relação da mistura: Aprox. 5 l de água e 25 kg de pó, são equivalentes a aprox. 1 vol. de água: 
3 1/2 vol. de pó

Densidade: Aprox. 1,4 kg/l.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 1,9 kg/l.

Rendimento: Aprox. 1,6 kg / m² / mm.

Trabalhabilidade (20°C): Aprox. 30 a 45 minutos.

Transitabilidade (20°C): Aprox. 2 a 3 horas.

Pronto para ser revestido:

Aprox. 1 dia (não sensível à humidade) 
Revestível (20°C) depois de secar 
Até 5 mm aprox. 2 dias 
Até 10 mm aprox. 5 dias 
Até 20 mm aprox. 7 dias

Resistência à compressão:
Após 1 dia aprox. 8 N/mm²  
Após 7 dias aprox. 20 N/mm²  
Após 28 dias aprox. 30 N/mm²

Resistência à flexotração:
Após 1 dia aprox. 2 N/mm²  
Após 7 dias aprox. 4 N/mm²  
Após 28 dias aprox. 7 N/mm²

Resistência à adesão: Após 3 dias aprox. 1,5 N/mm²  
Após 7 dias aprox. 1,7 N/mm²

Valor PH: Argamassa fresca, aprox. 12.

Resistente à congelação: Sim.

Adequado para mobiliário com rodas: Sim.

Adequado para pavimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)
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Campo de aplicação: 
Nivelação e renovação de pavimentos de betão, pavimentos de cimento e anidrita, 
revestimentos cerâmicos, não cerâmicos e outros. 
Criação de superfícies para a colocação de revestimentos cerâmicos, pedra natural 
e outros revestimentos. 
Realização de pavimentos em setores industriais e comerciais, selado com tintas e vernizes Ardex. 
Apenas para interiores. 
 
Características: 
Pó à base de cimentos especiais e plastificantes com boa capacidade de dispersão e enchimentos 
especiais. 
Misturado com água obtém-se uma argamassa suave, autonivelante e bombeável, o qual é trabalhável 
1/2 hora e transitável em 3 horas. 
A argamassa seca e endurece por hidratação sem retração, evitando o aparecimento de fissuras. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte deve estar seco, limpo, compacto, livre de pó e agentes separadores. 
Antes da preparação mecânica, deverão eliminar-se os restos de verniz, ceras, gorduras, óleos e 
substâncias contaminantes semelhantes. As superfícies de betão que estão contaminadas deverão 
ser tratadas mecanicamente, seja por lixagem, diamante, granalhagem ou jacto de areia e, poste-
riormente, proceder-se-á à aspiração. 
Qualquer junta ou fissura do suporte de betão onde se prevê um movimento diferencial, por exemplo, 
as juntas de dilatação deverão ser subidas até chegar à superfície terminada a fim de as selar con-
venientemente. 
O suporte deve ter uma resistência à tração superior a 1,5 N/mm2. 
Para evitar o aparecimento de bolhas de ar e melhorar a aderência em suportes porosos, estes 
devem ser preparados com Ardex P51, primário diluído com água na proporção 1:1. Tal camada 
deve ser aplicada sobre toda a superfície através da utilização de uma escova industrial. Não se 
devem utilizar rodos ou equipamentos de spray na sua aplicação. Deve ter-se cuidado e não deixar 
charcos, caso os haja, devem ser eliminados com uma escova ou trincha. Uma vez aplicada a última 
camada de ARDEX P51, deverá deixar-se secar durante, pelo menos, 1 hora antes de aplicar o 
ARDEX IFS. 
Suportes muito absorventes necessitam da aplicação de duas camadas de ARDEX P51 para evitar 
o aparecimento de bolhas ou crateras. Deve aplicar-se uma primeira camada de ARDEX P51 diluído 
1:3 com água. Assim que a primeira camada estiver seca (min. 1 hora) pode ser feita a aplicação 
de uma segunda camada diluída 1:1 com água. 
Uma vez aplicada a última camada de ARDEX P51, deverá deixar-se secar durante, pelo menos, 1 
hora antes de aplicar o ARDEX IFS. Sobre suportes densos ou pouco porosos aplica-se primário 
com primários epoxídicos ARDEX areados a saturação (veja a ficha técnica correspondente). 
O suporte deverá permanecer sempre seco. 
 
Modo de aplicação: 
Num recipiente limpo deite água limpa e acrescente o pó, mexendo bem com um agitador, até obter 
uma argamassa homogénea e fluida. 
A relação da mistura para um misturador é de 4 3/4 - 5 1/4 l. por 25 kg. 
A argamassa pode ser trabalhada aprox. 1/2 hora a temperaturas entre +18ºC e +20°C. 
As temperaturas mais altas tornam o tempo de trabalho mais curto e as temperaturas mais baixas 
aumentam-no. A argamassa estende-se facilmente através de um patim estendedor e alisa-se com 
uma talocha alisadora. 

ARDEX IFS “INDUSTRIAL FLOOR SYSTEM”

Autonivelante cimentício para a realização de 
pavimentos contínuos em zonas industriais
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Espessuras das camadas: 
Sobre pavimentos de betão, pavimentos de cimento e suportes lisos não porosos, nos quais tenha 
sido aplicada uma ponte de união à base de ARDEX EP2000 areado, pode aplicar-se uma espessura 
de camada até 50 mm de ARDEX IFS (alargado com areia). 
Sobre suportes de anidrite (preparados segundo a folha informativa BEB) pode-se aplicar uma 
camada contínua de ARDEX IFS de até 10 mm de espessura. Em espessuras superiores a 10 mm 
até um máximo de 20 mm deverá engrossar-se o ARDEX IFS com areia. 
Deve trabalhar-se o ARDEX IFS a temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +30°C. A camada 
superficial tem que ser protegida de uma secagem demasiado rápida pela ação do sol e das correntes 
de ar. 

Obras pequenas:  
Num recipiente de uns 50 l.de capacidade verter de 10 a 10,5 l. de água limpa. Com a ajuda de 
um misturador elétrico mistura-se 50 kg = 2 sacos de ARDEX IFS até obter uma argamassa sem 
grumos e homogénea. 
 
Obras grandes: 
Para o bombeamento da argamassa são apropriadas as bombas helicoidais, cilíndricas ou contínuas 
que sejam capazes de impulsionar 20-40 l. de argamassa por minuto. 
Caso se aplique a argamassa com areia adicionada, deve-se lubrificar as mangueiras com uma 
mistura de 1 saco de ARDEX IFS e 8 l. de água. A utilização de leitada de cimento está proibida 
para a lubrificação das mangueiras. 
Deve-se lavar a máquina e as mangueiras se estas não forem utilizadas durante mais de 1/2 hora. 
 
Elaboração de camadas úteis em âmbito industrial e comercial: 
A capacidade de carga do suporte, seja pavimento de cimento (C 30- C 50) ou betão (B 25 - B 35) 
tem que ser resistente à carga. O suporte deve ser tratado através de granalhagem ou fresagem 
a fim de eliminar impurezas, agentes separadores, zonas superficialmente desagregadas e acumulação 
de aglutinantes. Nas superfícies preparadas deve-se aplicar primário ARDEX P51 diluído com água 
1:1. Em casos especiais pode ser necessário colocar primário ARDEX EP2000 saturado com areia. 
ARDEX IFS é resistente à carga, tal como atribuído na parte 1 da correspondente folha de trabalho 
AGI A 12 de “Pavimentos industriais” para pavimentos de cimento com solidez de classe C 30-C 50 
sem trações. 
 
Recomendações: 
Caso seja necessário efectuar mais de uma capa de ARDEX IFS, a camada seca da argamassa 
levará primário com ARDEX P51 diluído 1:3 com água a fim de evitar a subida de bolhas. Uma vez 
aplicada a camada de ARDEX P51, deverá deixar-se secar durante, pelo menos, 1 hora antes de 
aplicar a nova camada ARDEX IFS. ARDEX IFS não pode ser utilizado em exteriores e em zonas 
constantemente húmidas. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 

Material de mezcla Relação de mistura

Lavado Granulometría Argamassa Areia

Areia 
Areia

0-4 mm 
0-8 mm.

1,0 parte 
1,0 parte

0,3 partes 
0,3 partes
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Relação da mistura: Aprox. 4 3/4 - 5 1/4 litros de água para 25 kg. de pó, o que corresponde 
aprox. a 1 vol. de água : 3 3/4 vol. de pó.

Densidade: Aprox. 1,27 kg/litro.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 2,0 kg/litro.

Consumo de material: Aprox. 1,65 kg. pó por m² e mm.

Trabalhabilidade (+20°C): Aprox. 1/2 hora.

Transitabilidade (20°C): 3 horas.

Tempo de abertura: Aprox. 25 minutos (a 20°C).

Selagem de proteção:

Depois de vertida a argamassa:  
Até 10 mm: 1 dia. 
Até 30 mm: 3 dias. 
Até 50 mm: 7 dias.

Resistência à compressão:
Após 1 dia aprox. 14 N/mm²  
Após 7 dias aprox. 20 N/mm²  
Após 28 dias aprox. 32 N/mm²

Resistência à flexotração:
Após 1 dia aprox. 3,8 N/mm²  
Após 7 dias aprox. 5,8 N/mm²  
Após 28 dias aprox. 10 N/mm²

Dureza Brinell:
Após 1 dia aprox. 60 N/mm²  
Após 7 dias aprox. 65 N/mm²  
Após 28 dias aprox. 90 N/mm²

Adequado para mobiliário com rodas: Sim.

Adequado para pavimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 
 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

04

50529 
EN 13813:2002 

ARDEX IFS 
Autonivelante cimentício 

EN 13813:CT-C30-F10-A22

Resistência a compressão: ≥ 30 N/mm²

Resistência à flexotração: ≥ 10 N/mm²

Resistência à Abrasão (Böhme): ≤ 22 cm³/50 cm²

Adesão: NPD

pH: NPD

Reação ao fogo: A2fl-s1

Edição: Janeiro de 2020
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ARDEX IFS MIX “INDUSTRIAL FLOOR SYSTEM”

Autonivelante cimentício para pavimentos industriais 
em camada média e grossa (8-50 mm)
Campo de aplicação: 
Nivelação e renovação de pavimentos de betão, pavimentos de cimento e  
anidrita, revestimentos cerâmicos, não cerâmicos e outros. 
Criação de superfícies para a colocação de revestimentos cerâmicos, pedra  
natural e outros revestimentos. 
Realização de pavimentos em setores industriais e comerciais, selado com revestimentos de 
protecção Ardex. Apenas para interiores. 
 
Características: 
Pó à base de cimentos especiais e plastificantes com boa capacidade de dispersão e enchimentos 
especiais. 
Misturado com água obtém-se uma argamassa suave, autonivelante e bombeável, o qual é trabalhável 
1/2 hora e transitável em 2 horas. 
A argamassa seca e endurece por hidratação sem retração, evitando o aparecimento de fissuras. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte deve estar seco, limpo, compacto, livre de pó e agentes separadores. 
Antes da preparação mecânica, deverão eliminar-se os restos de verniz, ceras, gorduras, óleos e 
substâncias contaminantes semelhantes. As superfícies de betão que estão contaminadas deverão 
ser tratadas mecanicamente, seja por lixagem, diamante, granalhagem ou jacto de areia e, poste-
riormente, proceder-se-á à aspiração. 
Qualquer junta ou greta do suporte de betão onde se prevê um movimento diferencial, por exemplo 
as juntas de dilatação, deverão ser subidas até chegar à superfície terminada a fim de as selar con-
venientemente. 
O suporte deve ter uma resistência à tração superior a 1,5 N/mm2. 
Para evitar o aparecimento de bolhas de ar e melhorar a aderência em suportes porosos, estes 
devem ser preparados com Ardex P51, primário diluído com água na proporção 1:1. Tal camada 
deve ser aplicada sobre toda a superfície através da utilização de uma escova industrial. Não se 
devem utilizar rodos ou equipamentos de spray na sua aplicação. Deve ter-se cuidado e não deixar 
charcos, caso os haja, devem ser eliminados com uma escova ou trincha. Uma vez aplicada a última 
camada de ARDEX P51, deverá deixar-se secar durante, pelo menos, 1 hora antes de aplicar o 
ARDEX IFS MIX. 
Suportes muito absorventes necessitam da aplicação de duas camadas de ARDEX P51 para evitar 
o aparecimento de bolhas ou crateras. Deve aplicar-se uma primeira camada de ARDEX P51 diluído 
1:3 com água. Assim que a primeira camada estiver seca (min. 1 hora) pode ser feita a aplicação 
de uma segunda camada diluída 1:1 com água. 
Uma vez aplicada a última camada de ARDEX P51, deverá deixar-se secar durante, pelo menos, 1 
hora antes de aplicar o ARDEX IFS MIX. 
Sobre suportes densos ou pouco porosos aplica-se primário com primários epoxídicos ARDEX 
areados a saturação. (veja a ficha técnica correspondente). 
O suporte deverá permanecer sempre seco. 
 
Modo de aplicação: 
Num recipiente limpo deite água limpa e acrescente o pó, mexendo bem com um agitador, até obter 
uma argamassa homogénea e fluida. 
A relação da mistura para um misturador é de 4 - 4 1/4 l. por 25 kg. 
A argamassa pode ser trabalhada aproximadamente durante 30 min com uma temperatura de 
+18°C - +20°C. 
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As temperaturas baixas alargam o tempo de trabalhabilidade.; as temperaturas altas tornam-no 
mais curto. A argamassa estende-se facilmente através de um patim estendedor e alisa-se com 
uma talocha alisadora. 
 
Espessuras das camadas: 
Sobre pavimentos de betão, pavimentos de cimento e suportes lisos não porosos, nos quais tenha 
sido aplicada uma ponte de união à base de ARDEX EP2000 saturado com areia, pode aplicar-se 
uma espessura de camada desde 8 até 50 mm de ARDEX IFS MIX. 
Caso se requeira uma planimetria máxima, em espessuras superiores a 25 mm recomenda-se fazer 
o trabalho em duas fases, aplicando uma primeira camada de enchimento com ARDEX IFS MIX e 
uma segunda camada com ARDEX IFS (máximo 5 mm), colocando primário com ARDEX P51 (diluído 
1:3 em água) entre camadas. 
Deve trabalhar-se o ARDEX IFS MIX a temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +30°C. A 
camada superficial tem que ser protegida de uma secagem demasiado rápida pela ação do sol e 
das correntes de ar. 
Obras pequenas: Num recipiente de uns 50l.de capacidade verter de 8 a 8,5 l. de água limpa. Com 
a ajuda de um misturador elétrico mistura-se 50 kg = 2 sacos de ARDEX IFS MIX até obter uma 
argamassa sem grumos e homogénea. 
Obras grandes: para o bombeamento da argamassa são apropriadas as bombas helicoidais, 
cilíndricas ou contínuas que sejam capazes de impulsionar 20-40 l. de argamassa por minuto. 
Devem lubrificar-se as mangueiras com uma mistura de 1 saco de ARDEX IFS MIX e 8 l.de água. A 
utilização de leito de cimento está proibida para a lubrificação das mangueiras. 
Deve-se lavar a máquina e as mangueiras se estas não forem utilizadas durante mais de 1/2 hora. 
A argamassa ARDEX IFS MIS pode ser aplicada com um cilindro estendedor e alisada com uma 
palustra de alisamento. 
 
Elaboração de camadas úteis em âmbito industrial e comercial: 
A capacidade de carga do suporte, seja pavimento de cimento (C 30- C 50) ou betão tem que ser 
resistente à carga. O suporte deve ser tratado através de granalhagem ou fresagem a fim de eliminar 
impurezas, agentes separadores, zonas superficialmente desagregadas e acumulação de aglutinantes. 
Estas superfícies preparadas têm de levar primário com ARDEX P51 diluído com água 1:1. Em 
casos especiais pode ser necessário colocar primário com ARDEX EP2000 saturado com areia. 
ARDEX IFS MIX é resistente à carga, tal como atribuído na parte 1 da correspondente folha de 
trabalho AGI A 12 de “Pavimentos industriais” para pavimentos de cimento com solidez de classe 
C 30-C 50 sem trações. 
 
Recomendações: 
Caso se efectue mais do que uma camada de ARDEX IFS MIX, a camada seca da argamassa levará 
primário com ARDEX P51 diluído 1:3 com água a fim de evitar a subida de bolhas. Uma vez aplicada 
a camada de ARDEX P51, deverá deixar-se secar durante, pelo menos, 1 hora antes de aplicar a 
nova camada ARDEX IFS MIX.ARDEX IFS MIX não pode ser utilizado em exteriores e em zonas cons-
tantemente húmidas. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 



GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor.  
 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)
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Edição: Janeiro de 2020

Relação da mistura: Aprox. 4 - 4 1/4 l. de água para 25 kg. de pó, o que corresponde aprox. a   
1 vol. de água : 4 vol. de pó

Densidade: Aprox 1.5 kg/l.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox 2.1 kg/l.

Consumo de material: Aprox. 1.7 kg. pó /m²/mm.

Trabalhabilidade (+20°C): Aprox. 1/2 hora.

Transitabilidade (+20°C): Aprox. 3 horas.

Selagem de proteção:

Depois de vertida a argamassa:  
Até 10 mm: 1 dia. 
Até 30 mm: 3 dias. 
Até 50 mm: 7 dias.

Resistência à compressão:
Após 1 dia: aprox 14.0 N/mm²  
Após 7 dias: aprox 21.0 N/mm²  
Após 28 dias: aprox 32.0 N/mm²

Resistência à flexotração:
Após 1 dia: aprox 3.8 N/mm²  
Após 7 dias: aprox 5.5N/mm²  
Após 28 dias: aprox 8.8 N/mm²

Dureza Brinell:
Após 1 dia aprox. 63 N/mm²  
Após 7 dias: aprox 68 N/mm²  
Após 28 dias: aprox 95 N/mm²

Adequado para mobiliário com rodas: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg. liquido.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.
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14077 
EN 13813:2002 
ARDEX IFS MIX 

Autonivelante cimentício 
EN 13813:CT-C25-F7-A15

Resistência a compressão: ≥ 25 N/mm²

Resistência à flexotração: ≥ 7 N/mm²

Resistência à Abrasão (Böhme): ≤ 15 cm³/50 cm²

Adesão: NPD

pH: NPD

Reação ao fogo: A2fl-s1
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NIVELCEM PLUS
Autonivelante cimentício

Campo de aplicação: 
É uma argamassa que permite nivelar e corrigir as irregularidades do pavimento criando pavimentos 
lisos e preparados para aderir peças cerâmicas ou receber qualquer outro revestimento de pavimentos 
resilientes. Autonivelante. Excelente aderência sobre diferentes suportes de construção. Aplica-se 
em espessuras de 3 a 15 mm. Bombeável. Para interiores. 
 
Descrição do produto: 
Pó cinzento com cimentos especiais e plastificantes com boa capacidade de dispersão. 
Misturado com água produz uma argamassa suave, fluida e autonivelante.  
Aplicável com bomba, o qual pode ser trabalhado durante 15 min. e depois de 3 horas pode pisar-
se. A argamassa endurece por hidratação e seca rapidamente numa massa quase sem tensão. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte deverá estar seco, duro, sólido, áspero e livre de elementos desintegráveis. Para evitar 
o aparecimento de bolhas de ar e melhorar a aderência em suportes porosos, estes devem ser 
preparados com Ardex P51, primário diluído com água na proporção 1:1. Tal camada deve ser 
aplicada sobre toda a superfície através da utilização de uma escova industrial. Não se devem utilizar 
rodos ou equipamentos de spray na sua aplicação. Deve ter-se cuidado e não deixar charcos, caso 
os haja, devem ser eliminados com uma escova ou trincha. Uma vez aplicada a camada de ARDEX 
P51, deverá deixar-se secar durante, pelo menos, 1 hora antes de aplicar o NIVELCEM PLUS. 
Suportes muito absorventes necessitam da aplicação de duas camadas de ARDEX P51 para evitar 
o apare cimento de bolhas ou crateras. Deve aplicar-se uma primeira camada de ARDEX P51 diluído 
1:3 com água. Assim que a primeira camada estiver seca (min. 1 hora) pode ser feita a aplicação 
de uma segunda camada diluída 1:1 com água. Uma vez aplicada a última camada de ARDEX P51, 
deverá deixar-se secar durante, pelo menos, 1 hora antes de aplicar o NIVELCEM PLUS.  
Sobre suportes não absorventes utilizam-se os primários ARDEX P82 ou ARDEX P4.  
Caso se utilize ARDEX P82 aplica-se com um rolo de pelo curto deixando uma camada fina rosa 
transparente, não devem deixar-se poças nem camadas grossas. Uma vez aplicado, o ARDEX P82 
deixa-se secar até que se crie uma película pegajosa (min. uma hora) antes de aplicar o autonivelante. 
Quando se trabalha com ARDEX P82 recomenda-se utilizar sapatos com pitons (botas de futebol) 
em vez de sapatos bicudos para não estragar a película de primário.  
Caso se utilize ARDEX P4 este será aplicado de forma uniforme com rolo de pelo curto, trincha ou 
por projeção. O primário deverá deixar-se secar, pelo menos, 1 hora até obter uma fina camada 
branca. ARDEX P4 pode ser aplicado sobre suportes absorventes diluído em 15% de água.  
Em caso de dúvida efetue um teste prévio.  
 
Modo de aplicação: 
Num recipiente limpo deite água limpa e misture o pó agitando bem até obter uma argamassa homo-
génea e fluida sem grumos. 
Para a mistura de 25 kg de NIVELCEM PLUS requer-se aproximadamente 4 - 4,25 litros de água. 
A argamassa pode ser utilizada durante aprox. 15 minutos a uma temperatura entre +18°C e +20°C. 
Temperaturas mais baixas aumentam o tempo de utilizam, temperaturas mais altas diminuem o 
tempo de utilização. Este tempo também se reduz em aplicações de camada muito fina sobre 
suportes absorbentes. Para obter uma nivelação e fluidez correcta, a espessura mínima de aplicação 
deve ser de 3 mm. 
Esta espessura mínima deve utilizar-se também em suportes não absorventes, sempre que se 
pretenda uma camada absorvente para o adesivo do revestimento. 
 



Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)
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Aspeto: Pó de cor cinza.

Relação da mistura: Aprox. 4-4,25 litros de água: 25 kg de 
pó.

Densidade: Aprox. 1,7 kg/litros.

Densidade da 
argamassa em fresco: Aprox. 2,2 kg/litros.

Rendimento: Aprox. 1,8 kg de pó por m² e mm.

Trabalhabilidade 
(20°C) Aprox. 15 min.

Transitabilidade 
(20°C) Aprox. 180 min.

Resistência à 
compressão: Após 28 dias: aprox 25 N/mm²

Resistência à 
flexotração: Após 28 dias: aprox 7,5 N/mm²

Adequado para 
pavimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e 
dentro da embalagem original fechada.

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 
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50469 
EN 13813:2002 

NIVELCEM PLUS 
Autonivelante  cimentício 

EN 13813:CT-C20-F7

Resistência a compressão: ≥ 20 N/mm²

Resistência à flexotração: ≥ 7 N/mm²

Resistência à Abrasão (Böhme): NPD

Adesão: NPD

pH: NPD

Reação ao fogo: E

Edição: Janeiro de 2020

Recomendações: 
A camada de NIVELCEM PLUS com uma temperatura de +18°C - +20° pode ser pisada após 3 
horas. As camadas de NIVELCEM PLUS secam e endurecem rapidamente pudendo revestir-se, nor-
malmente, depois de 1 dia a uma temperatura ambiente de +18°C - +20°C. Antes da colocação 
de revestimentos sensíveis à humidade, esta deve medir-se na massa de NIVELCEM PLUS. NIVELCEM 
PLUS deve ser trabalhado a temperaturas superiores a +5ºC e inferiores a +30ºC. 
Proteja as camadas dos raios solares diretos e correntes de ar para evitar uma secagem demasiado 
rápida. NIVELCEM PLUS não é apropriado para aplicações em exteriores ou suportes sujeitos cons-
tantemente à humidade. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor.
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ARDITEX NA
Argamassa autonivelante flexível

Campo de aplicação: 
Para revestir, nivelar e igualar suportes em interiores. Ideal para a sua utilização em áreas que 
requerem baixo conteúdo em proteínas e baixo odor (sem amoníaco). Arditex NA pode ser aplicado 
sobre qualquer tipo de suporte, tal como betão, argamassa, cerâmica, restos de adesivo, placas 
metálicas. ARDITEX NA também se pode utilizar para encapsular sistemas de aquecimento radiante 
sobre suportes de betão, ou cimento, antes de instalar Revestimentos cerâmicos. 
ARDITEX NA não se pode utilizar sobre suportes de borracha, linóleo, cortiça, ou suportes sensíveis 
à humidade. 
 
Descrição: 
ARDITEX NA é uma argamassa autonivelante com látex, isento de proteínas e sem odor, com elevada 
fluidez e excelentes propriedades de aderência, flexibilidade e resistência à água. Graças à sua 
especial fórmula, ARDITEX NA pode aplicar-se debaixo de barreira de vapor, como Ardex DPM. É 
muito fácil de misturar e de trabalhar com uma talocha. Pode aplicar-se de 0 a 12 mm numa só 
camada e pode chegar até 30 mm de espessura através da adição de areia. 
 
Preparação dos suportes: 
O suporte deve ser resistente e estar limpo e isento de pó, gorduras, óleos, ceras e outros elementos 
desintegráveis. Sobre superfícies absorventes, é recomendável realizar um primário com o componente 
líquido de ARDITEX NA (látex) diluído 1: 4 em água, aplicado com escova a fim de evitar que haja 
uma absorção excessiva ou que apareçam demasiados poros na argamassa. Também é recomendável 
que restos de adesivos de base solvente levem um primário conforme explicado anteriormente. 
Deve comprovar-se que os restos de adesivos não se redissolvem em água e estão firmes e bem 
aderidos. Quando existe humidade no suporte, recomenda-se aplicar ARDEX DPM 1C (barrira de 
vapor) sobre o ARDITEX NA, uma vez endurecido. A humidade existente no suporte, não afeta a 
argamassa, sempre que não se aplique sobre a água superficial direta. 
Quando se utiliza uma barreira de vapor ARDEX, o ARDITEX NA actua como capa de prenivelamento, 
permitindo uma aplicação mais exacta e correcta da barreira de vapor. Uma capa final de nivelamento 
de 3-6 mm pode aplicar-se directamente com ARDITEX NA sobre o ARDEX DPM 1C sem necessidade 
de primário, desde que se aplique dentro das 48 horas posteriores à aplicação da barreira de vapor. 
Caso se exceda este tempo será necessário efectuaR a aplicação de ARDEX P82. 
Sobre suportes impermeáveis ou com restos de adesivos, requer-se uma aplicação de ARDITEX 
NA, entre 3 e 6 mm, deste modo garante-se uma secagem uniforme do novo adesivo, que possa 
interagir com restos de adesivos anteriores. 
Antes da nivelação de superfícies de madeira, certifique-se de que as placas ficam bem fixadas. O 
movimento diferencial entre placas é removido aplicando ARDITEX NA, na espessura suficiente, 
entre 6 e 15 mm, dependendo da resistência do revestimento que se vá colocar. Em todos os 
casos, deve garantir-se uma ventilação adequada para evitar a deterioração devido à humidade. 
ARDITEX NA pode aplicar-se directamente camada de alisamento de 2 mm sobre revestimentos ter-
moplásticos homogéneos ou vinílicos, limpos, bem aderidos e sólidos, e que possuam um mínimo 
de 2 mm de espessura, em aplicações de tráfego ligeiro, de utilização doméstica, como base para 
uma posterior aplicação de revestimentos. Previamente à aplicação de ARDITEX NA deve-se ter pre-
parado convenientemente as superfícies onde se irá efectuar a aplicação, por exemplo, 
esfregando/removendo gordura e eliminando qualquer cera, sujidade ou outras barreiras que 
dificultem a adesão. 
Neste caso, o revestimento já existente deve possuir uma barreira de vapor funcional. A capa de 
ARDITEX NA sobre o revestimento existente deve possuir entre 2 e 3 mm de espessura. Não se 
devem exceder os 3 mm de ARDITEX NA neste tipo de aplicação. 
Nota: ainda que se possa asegurar a adesão de ARDITEX NA sobre estas superfícies, não podemos 



AR
DI

TE
X 

NA

210

assegurar a correcta adesão do pavimento existente e, por isso, é obrigatória a verificação de que 
este se encontra firmemente aderido e não apresente zonas soltas ou com bolhas. 
Nas betonilhas de anidrita, secas e devidamente preparadas deve aplicar-se previamente o primário 
ARDEX P51 (ver a correspondente ficha técnica).     
 
Modo de aplicação: 
A relação da mistura é de 20 kg de ARDITEX NA (pó) com 4.8 kg de ARDITEX NA (líquido). 
O líquido deve ser agitado e deitado num recipiente limpo. O pó vai-se acrescentando pouco a pouco, 
de forma contínua, enquanto se realiza a mistura, através de agitador mecânico, até obter uma 
argamassa homogénea, fluida, isenta de grumos. Para realizar aplicações pequenas, recomenda-
se misturar 3 partes de pó por 1 parte de líquido (látex). 
Uma vez misturado, a argamassa deita-se sobre a superfície e reparte-se com uma talocha na espes-
sura necessária. Trabalhar a temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +30°C. Caso tenham 
ficado marcas da talocha, pode-se alisar facilmente com uma talocha ou paleta humedecida quando 
o produto começar a endurecer, ou pode eliminar-se através de lixagem, assim que tiverem endurecido 
totalmente. 
A trabalhabilidade a +20°C é aprox. de 20 min. Transitável após aprox. 2 horas dependendo das 
condições ambientais e da espessura aplicada. As espessuras de 3 mm, podem ser revestidas pas-
sadas 4 horas, com materiais não sensíveis à humidade e sob condições adequadas. As temperaturas 
inferiores aumentam e as temperaturas superiores diminuem os tempos de endurecimento e de 
secagem. Espessuras elevadas requerem tempos de secagem maiores. 
 
Espessuras das camadas: 
ARDITEX NA pode aplicar-se de 0 a 12 mm, sendo recomendável acrescentar areia a partir de 8 
mm e até 30 mm de espessura. As aplicações que forem feitas em espessuras maiores, acrescen-
tando areia, podem precisar de uma nova nivelação com ARDITEX NA para alisar a superfície. Entre 
camadas consecutivas do produto, é recomendável aplicar primário para evitar absorção e melhorar 
a fluidez e nivelamento. 
 
Aderência sobre diferentes suportes: 
Por favor, consulte o nosso Departamento Técnico. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
Contém 5-cloro-2-metil-isotiazolin-3ona e 2-methyl-isotiazolin-3-ona (3:1). Pode provocar reacção 
alérgicas. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 
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Relação da mistura: 20 kg de pó: 4,8 kg de líquido (látex) 3 partes de pó: 1 parte de líquido

Densidade do pó: 1,3 kg/litro.

Trabalhabilidade (20°C): 20 min.

Transitabilidade (20°C): 2 horas.

Rendimento: 1,65 kg/m²/mm

Resistência à compressão: Após 28 dias aprox. 16,5 N/mm²

Resistência à flexotração: Após 28 dias aprox. 5,5 N/mm²

Embalagem: 20 kg ARDITEX NA pó / 4,8 kg ARDITEX NA líquido.

Armazenamento:
ARDITEX NA pó: 12 meses.  
ARDITEX NA liquido: 6 meses.Aprox. 12 meses em local seco e dentro da 
embalagem original fechada, protegido de geadas e da luz solar.

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

Edição: Janeiro de 2020
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50543 
EN 13813:2002 
ARDITEX NA 

Argamassa autonivelante 
EN 13813:CT-C12-F4

Resistência a compressão: ≥ 12 N/mm²

Resistência à flexotração: ≥ 4 N/mm²

Resistência à Abrasão (Böhme): NPD

Adesão: NPD

pH: NPD

Reação ao fogo: A2fl-s1
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Largura: Aprox. 50 mm.

Espessura: Aprox. 5 mm.

Permeável ao vapor de água: Sim.

Resistente à humidade: Sim.

Cor: Cinza.

Embalagem: 4 rolos de 25 m por caixa.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

Edição: Outubro de 2015

Campo de aplicação: 
Para interiores e exteriores.  
Permite realizar juntas de ligação seguras entre pavimentos e paredes em trabalhos de nivelamento 
ou alisamento com argamassas autonivelantes ou semisecas, antes da instalação de cerâmica, 
pedra natural, madeira…  
Permite os movimentos de expansão/contração do pavimento, por ex.: devido a mudanças de tem-
peratura. Evita os efeitos de ponte acústica entre o suporte e o acabamento. 
 
Descrição: 
ARDEX TP50 é formado por uma banda de espuma de polietileno imputrescível e uma tira de tecido 
autoadesivo para aderir ao suporte. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte deve estar seco, firme, deve poder suportar carga e deve estar livre de pó e agentes 
que dificultem a adesão. Possíveis protuberâncias e elementos pontiagudos presentes no suporte 
devem eliminar-se para permitir um contacto completo da banda autoadesiva. 
Caso seja necessário, será aplicado um primário adequado no suporte da gama de produtos ARDEX. 
 
Aplicação: 
ARDEX TP50 é cortado na longitude, na altura necessária para cada caso uma vez tirado da emba-
lagem. 
Retira-se a lâmina de proteção da parte posterior da zona têxtil da banda e coloca-se sobre o suporte 
pressionando firmemente. 
Evite tensões na cinta. 
Nas esquinas, tanto a espuma como o tecido podem ser cortados para se adaptarem à forma das 
mesmas. A banda ARDEX TP50 também pode ser colocada à testa, neste caso, a união é coberta 
com uma cinta autoadesiva, por ex.: Tesakrepp®. 
 
A ter em consideração: 
A banda perimetral pode ser cortada com um cortador, assim que o composto autonivelante ou o 
revestimento tiver secado. 
Quando se instala cerâmica ou pedra natural, a banda é cortada assim que tiver secado a argamassa 
do betume de juntas.

ARDEX TP50
Banda Perimetral
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Campo de aplicação:  
Nivelação e renovação de pavimentos de betão, pavimentos de cimento e anidrita, revestimentos 
cerâmicos, não cerâmicos e outros. 
Criação de superfícies contínuas de grande resistência e extraordinária durabilidade. 
Reparação e nivelamento de betonilhas antes da colocação de pavimentos epóxi ou multicamadas 
contínuos. Ideal para pavimentos de pavilhões industriais, armazéns, pátios cobertos, garagens, 
oficinas e para todos os tipos de indústrias, especialmente a indústria alimentar e hospitalar, visto 
não ter diluentes. Apenas para interiores. 
 
Características: 
Pó à base de cimentos especiais e plastificantes com boa capacidade de dispersão e enchimentos 
especiais. Misturado com água obtém-se uma argamassa suave, autonivelante e bombeável, o qual 
é trabalhável 1/2 hora e transitável em 3 horas. 
A argamassa seca e endurece por hidratação sem retração, evitando o aparecimento de fissuras. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte deve estar seco, limpo, compacto, livre de pó e agentes separadores. 
Antes da preparação mecânica, deverão eliminar-se os restos de verniz, ceras, gorduras, óleos e 
substâncias contaminantes semelhantes. As superfícies de betão que estão contaminadas deverão 
ser tratadas mecanicamente, seja por lixamento, diamante, granalhagem ou jacto de areia e, pos-
teriormente, proceder-se-á à aspiração. 
Qualquer junta ou greta do suporte de betão onde se prevê um movimento diferencial, por exemplo, 
as juntas de dilatação deverão ser subidas até chegar à superfície terminada a fim de as selar con-
venientemente. O suporte deve ter uma resistência à tração superior a 1,5 N/mm2. 
Para evitar o aparecimento de bolhas de ar e melhorar a aderência em suportes porosos, estes 
devem ser preparados com Ardex P51, primário diluído com água na proporção 1:1. Tal camada 
deve ser aplicada sobre toda a superfície através da utilização de uma escova industrial. Não se 
devem utilizar mopas ou equipamentos de spray na sua aplicação. Deve ter-se cuidado e não deixar 
charcos, caso os haja, devem ser eliminados com uma escova ou trincha. Uma vez aplicada a última 
camada de ARDEX P51, deverá deixar-se secar durante, pelo menos, 1 hora antes de aplicar o 
ARDEX K80. 
Suportes muito absorventes necessitam da aplicação de duas camadas de ARDEX P51 para evitar 
o aparecimento de bolhas ou crateras.  Deve aplicar-se uma primeira camada de ARDEX P51 diluído 
1:3 com água. Assim que a primeira camada estiver seca (min. 1 hora) pode ser feita a aplicação 
de uma segunda camada diluída 1:1 com água. Uma vez aplicada a última camada de ARDEX P51, 
deverá deixar-se secar durante, pelo menos, 1 hora antes de aplicar o ARDEX K80. 
Sobre suportes densos ou pouco porosos aplica-se primário com primários epoxídicos ARDEX 
areados a saturação (veja a ficha técnica correspondente). 
O suporte deverá permanecer sempre seco. 
 
Modo de aplicação: 
Num recipiente limpo deite água limpa e acrescente o pó, mexendo bem com um agitador, até obter 
uma argamassa homogénea e fluida. 
A relação da mistura é de 4¾ - 5¼ litros por 25 kg. 
A argamassa pode ser trabalhada aprox. 1/2 hora a temperaturas entre +18ºC e +20°C. 
As temperaturas mais altas tornam o tempo de trabalho mais curto e as temperaturas mais baixas 
aumentam-no. 
A argamassa estende-se facilmente através de uma palustra com regulador e alisa-se com uma 
palustra alisadora.  

ARDEX K80
Argamassa autonivelante para revestimento  
com tintas e vernizes

213
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Espessuras das camadas: 
Sobre pavimentos de betão, pavimentos de cimento e suportes lisos não porosos, nos quais tenha 
sido aplicada uma ponte de união à base de ARDEX EP2000 areado, pode aplicar-se uma espessura 
de camada até 50 mm de ARDEX K80 (alargado com areia). 
Sobre suportes de anidrite (preparados segundo a folha informativa BEB) pode-se aplicar uma 
camada contínua de ARDEX K80 de até 10 mm de espessura. Em espessuras superiores a 10 mm 
até um máximo de 20 mm deverá estender-se o ARDEX K80 com areia. 
Deve trabalhar-se o ARDEX K80 a temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +30°C. A camada 
superficial tem que ser protegida de uma secagem demasiado rápida pela ação do sol e das correntes 
de ar. 
 
Obras pequenas:  
Num recipiente de uns 50 l.de capacidade verter de 10 a 10,5 litros de água limpa. Com a ajuda 
de um misturador elétrico mistura-se 50 kg = 2 sacos de ARDEX K80 até obter uma argamassa 
sem grumos e homogénea. 

 
Obras grandes: 
Para o bombeamento da argamassa são apropriadas as bombas helicoidais, cilíndricas ou contínuas 
que sejam capazes de impulsionar 20-40 l. de argamassa por minuto. 
Aplica-se a argamassa com areia, deve-se lubrificar as mangueiras com uma mistura de 1 saco de 
ARDEX K80 e 8 l. de água. 
A utilização de leitada de cimento está proibida para a lubrificação das mangueiras. 
Deve-se lavar a máquina e as mangueiras se estas não forem utilizadas durante mais de 1/2 hora. 
 
Elaboração de camadas úteis em âmbito industrial e comercial: 
A capacidade de carga do suporte, seja pavimento de cimento (C 30- C 50) ou betão (B 25 - B 35) 
tem que ser resistente à carga. O suporte deve ser tratado através de granalhagem ou fresagem 
a fim de eliminar impurezas, agentes separadores, zonas superficialmente desagregadas e acumulação 
de aglutinantes. Estas superfícies preparadas têm de levar primário com ARDEX P51 diluído com 
água 1:1. Em casos especiais pode ser necessário colocar primário com ARDEX EP2000 pulverizado 
de areia. ARDEX K80 é resistente à carga, tal como atribuído na parte 1 da correspondente folha 
de trabalho AGI A 12 de "Pavimentos industriais" para pavimentos de cimento com solidez de classe 
C 30-C 50 sem trações. 
 
Recomendações: 
ARDEX K80 não pode ser utilizado em exteriores e em zonas constantemente húmidas. 
Caso se tenha que realizar mais do que uma camada de ARDEX K80, a camada seca da argamassa 
levará primário com ARDEX P51 diluído 1:3 com água a fim de evitar a subida de bolhas. Uma vez 
aplicada a camada de ARDEX P51, deverá deixar-se secar durante, pelo menos, 1 hora antes de 
aplicar a nova camada ARDEX K80. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
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Material de mistura Relaçào de mistura

Lavado Granulometria Material Areia

Areia 
Areia

0-4 mm. 
0-8 mm.

1 vol. 
1 vol.

0,3 vol. 
0,3 vol.
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Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor.
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Relação da mistura: Aprox. 4 3/4 - 5 1/4 litros de água para 25 kg. de pó, o que 
corresponde aprox. a 1 vol. de água : 3 3/4 vol. de pó.

Relação da mistura: Aprox. 1,27 kg/litro

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 2,0 kg/litro

Rendimento: Aprox. 1,65 kg de polvo por m2 e mm.

Tempo de capacidade de trabalho (20°C): Aprox. 30 min.

Transitabilidade (20°C): Aprox. 3 h.

Selagem de proteção:

Depois de vertida a argamassa 
Até 10 mm: 1 dia. 
Até 30 mm: 3 dias. 
Até 50 mm: 7 dias. 

Resistência à compressão:
Resistência à compressão: Após 1 dia aprox. 14 N/mm² 
Após 7 dias aprox. 20 N/mm² 
Após 28 dias aprox. 32 N/mm² 

Resistência à flexotração:
Após 1 dia aprox. 3,8 N/mm² 
Após 7 dias aprox. 5,8 N/mm² 
Após 28 dias aprox. 9,0 N/mm² 

Dureza Brinell:
Após 1 dia aprox. 60 N/mm² 
Após 7 dias aprox. 65 N/mm² 
Após 28 dias aprox. 90 N/mm² 

Adequado para mobiliário com rodas: Sim

Adequado para pavimento radiante: Sim

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original 
fechada.

0432

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 
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53195 
EN 13813:2002 

ARDEX K80 
Argamassa autonivelante 

EN 13813:CT-C30-F10-AR0,5

Resistência a compressão: ≥ 30 N/mm²

Resistência à flexotração: ≥ 10 N/mm²

Resistência à Abrasão (Böhme): ≤ 50 mm

Adesão: NPD

pH: NPD

Reação ao fogo: A2fl-s1 Edição: Dezembro de 2019

Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)
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Campo de aplicação:  
Nivelamento e renovação de pavimentos de betão, betonilhas de cimento e areia, anidrita ou reves-
timentos cerâmicos ou de pedra natural.  
Realização de lisas para a colocação de peças cerâmicas, de pedra natural, pavimentos técnicos, 
revestimentos resilientes … em edificação residencial e comercial submetidas a tráfego pedonal.  
 
Descrição do produto:  
Pó de cor cinza, com cimentos especiais e materiais sintéticos com boa capacidade de dispersão.  
Misturado com água resulta numa argamassa suave, muito fluida e autonivelante. Bombeável. Pode-
se trabalhar durante 30 minutos e pode-se pisar ao fim de 2-3 horas.  
A argamassa endurece por hidratação e seca rapidamente numa massa quase sem tensão, de tal 
modo que uma fissura é praticamente impossível, inclusive em camadas espessas.  
 
Preparação do suporte:  
O suporte deverá estar seco, duro, sólido, áspero e livre de elementos desintegráveis.  
Para evitar o aparecimento de bolhas de ar e melhorar a aderência em suportes porosos, estes 
devem ser preparados com Ardex P51, primário diluído com água na proporção 1:1.  
Tal camada deve ser aplicada sobre toda a superfície através da utilização de uma escova industrial. 
Não se devem utilizar rodos ou equipamentos de spray na sua aplicação. Deve ter-se cuidado e não 
deixar charcos, caso os haja, devem ser eliminados com uma escova ou trincha. Uma vez aplicada 
o ARDEX P51, deverá deixar-se secar durante, pelo menos, 1 hora antes de aplicar o ADICEM FLOW.  
Suportes muito absorventes necessitam da aplicação de duas camadas de ARDEX P51 para evitar 
o aparecimento de bolhas ou crateras. Deve aplicar-se uma primeira camada de ARDEX P51 diluído 
1:3 com água. Assim que a primeira camada estiver seca (min. 1 hora) pode ser feita a aplicação 
de uma segunda camada diluída 1:1 com água.  
Uma vez aplicada a última camada de ARDEX P51, deverá deixar-se secar durante, pelo menos, 1 
hora antes de aplicar 
ADICEM FLOW. 
Sobre suportes não absorventes utilizam-se os primários ARDEX P82 ou ARDEX P4.  
Caso se utilize ARDEX P82 aplica-se com um rolo de pelo curto deixando uma camada fina rosa 
transparente, não devem deixar-se poças nem camadas grossas. Uma vez aplicado, o ARDEX P82 
deixa-se secar até que se crie uma película pegajosa (min. uma hora) antes de aplicar o autonivelante. 
Quando se trabalha com ARDEX P82 recomenda-se utilizar sapatos com pitons (botas de futebol) 
em vez de sapatos bicudos para não estragar a película de primário.  
Caso se utilize ARDEX P4 este será aplicado de forma uniforme com rolo de pelo curto, trincha ou 
por projeção. O primário deverá deixar-se secar, pelo menos, 1 hora até obter uma fina camada 
branca. ARDEX P4 pode ser aplicado sobre suportes absorventes diluído em 15% de água.  
Em caso de dúvida, efetue um teste prévio. 
 
Modo de utilização:  
Num recipiente limpo deite água limpa e misture o pó, agitando bem, até obter uma argamassa 
homogénea e fluida sem grumos.  
Para a mistura de 25 kg de pó ADICEM FLOW requer-se aproximadamente 5 ¾- 6 litros de água. A 
argamassa pode ser trabalhada aprox. durante ½ hora com temperaturas entre +18 e +20ºC.   
Temperaturas mais baixas aumentam o tempo de utilização, temperaturas mais altas diminuem o 
tempo de utilização.  Com ADICEM FLOW pode encher-se facilmente regularidades e é tão fluido 
que, no geral, não é necessário um tratamento posterior de lixagem.   
Para nivelar e aplicar camadas finas, estende-se a argamassa com uma talocha ou patim estendedor, 
nivela-se e alisa-se por si só.  
Em suportes não porosos, aplicar, no mínimo, uma camada de 1,5 mm.  
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Bombeamento:  
Em grandes superfícies, pode aplicar-se através de bombas cilíndricas ou helicoidais que sejam 
capazes de expulsar 20-40 litros de argamassa por minuto. Antes de bombear o ADICEM FLOW, 
misturado com areia, é necessário lubrificar os tubos e as condutas com a mistura de 25 kg de 
ADICEM FLOW e 8 L de água aproximadamente.  
Não utilize leitada de cimento para lubrificar.  
Caso seja necessário fazer uma paragem no bombeamento de mais de 30 minutos, será necessário 
limpar as condutas, bem como a própria bomba. 
  
Aplicação da argamassa:  
O ADICEM FLOW pode ser aplicado de uma só passagem, em camadas entre 1,5 e 15 mm de espes-
sura. Para camadas superiores a 15 mm pode aumentar-se como se explica de seguida:  

Regra geral:  
A camada de ADICEM FLOW com uma temperatura de+18°C - +20° pode ser pisada após 3 horas. 
As aplicações posteriores são feitas imediatamente depois do tempo em que pode ser pisado.  
Antes de realizar aplicações posteriores, quando a superfície de ADICEM FLOW estiver seca, deve 
realizar-se um primário prévio com uma camada de ARDEX P51 diluída com água 1:3.  
As camadas de ADICEM FLOW secam e endurecem rapidamente. Para espessuras até 10 mm. a 
superfície de ADICEM FLOW pode ser revestida passadas 36 horas (20ºC). Em camadas mais 
grossas, o tempo de seca é de 2 dias. ADICEM FLOW deve ser trabalhado a temperaturas superiores 
a+5ºC e inferiores a +30ºC.  
Proteja a superfície de raios solares e correntes de ar para evitar uma secagem demasiado rápida.  
O ADICEM FLOW não é apropriado para aplicações em exteriores ou suportes sujeitos constantemente 
à humidade.  
 
Precauções:  
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do alcance 
das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos 
lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado possuir 
lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 
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Material Granulometria 
Relação de mistura

Material Areia

Areia 0-4 mm. 1 vol. 0,3 vol. 



AD
IC

EM
 F

LO
W

218

Relação de mistura: 5 ¾ - 6 litros de água: 25 kg de pó, que representam 1 vol. água : 3 ½ vol. de 
pó. 

Densidade: Aprox. 1,2 kg/litro 

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 1,9 kg/litro 

Rendimento: Aprox. 1,6 kg de produto/mm/m2 

Pot-life (20ºC): Aprox. 30 min. 

Transitabilidade (20ºC): Aprox. 3 horas 

Revestível: 

Depois de aplicada a argamassa:  
Até 10 mm: 36 horas  
Até 30 mm: 3 dias  
Até 50 mm: 7 dias 

Resistência à compressão: Após 28 dias > 35 N/mm2 

Resistência à flexotração: Após 28 dias > 7 N/mm2 

Apto para mobiliário com rodas: Sim.

Apto para aquecimento radiante: Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em lugares secos e na sua embalagem original fechada. 

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

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

15

23603 
EN 13813:2002 
ADICEM FLOW 

Cimento autonivelante 
EN 13813:CT-C30-F7

Resistência a compressão: ≥ 30 N/mm²

Resistência à flexotração: ≥ 7 N/mm²

Resistência à Abrasão (Böhme): NPD

Adesão: NPD

pH: NPD

Reação ao fogo: E

Edição: Janeiro de 2020
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Campo de aplicação: 
Nivelamento e renovação de pavimentos de betão, betonilhas de cimento e areia, anidrita ou reves-
timentos cerâmicos ou de pedra natural. 
Realizações de pavimentos, nos sectores industrial e comerciais, selado com pinturas e vernizes 
ARDEX, submetido a tráfego ligeiro ou intenso. 
Criação de superfícies para a colocação de revestimentos cerâmicos, pedra natural e outros reves-
timentos. 
Apenas interiores 
 
Descrição do produto: 
Pó de cor cinza, com cimentos especiais e materiais sintéticos com boa capacidade de dispersão. 
Misturado com água resulta numa argamassa suave, muito fluida e autonivelante. Bombeável. Pode-
se trabalhar durante 30 minutos e pode-se pisar ao fim de 3 horas. 
A argamassa endurece por hidratação, sem retracção, evitando o aparecimento de fissuras. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte deverá estar seco, duro, sólido, áspero e livre de elementos desintegráveis. 
Antes da preparação mecânica deve-se eliminar restos de verniz, ceras, gorduras, óleos e substâncias 
contaminantes semelhantes. As superfícies de betão que estejam contaminadas devem tratar-se 
mecanicamente, seja por lixagem, granalhagem, diamantes ou jato de areia e posteriormente deve-
se aspirar bem. 
O suporte deverá possuir uma resistência à tracção superior a 1,5 N/mm2. 
Para evitar o aparecimento de bolhas de ar e melhorar a aderência em suportes porosos, estes 
devem ser preparados com Ardex P51, primário diluído com água na proporção 1:1. Tal camada 
deve ser aplicada sobre toda a superfície através da utilização de uma escova industrial. Não se 
devem utilizar rodos ou equipamentos de spray na sua aplicação. Deve ter-se cuidado e não deixar 
charcos, caso os haja, devem ser eliminados com uma escova ou trincha. Uma vez aplicada o 
ARDEX P51, deverá deixar-se secar durante, pelo menos, 1 hora antes de aplicar o ADICEM SF. 
Suportes muito absorventes necessitam da aplicação de duas camadas de ARDEX P51 para evitar 
o aparecimento de bolhas ou crateras. Deve aplicar-se uma primeira camada de ARDEX P51 diluído 
1:3 com água. Assim que a primeira camada estiver seca (min. 1 hora) pode ser feita a aplicação 
de uma segunda camada diluída 1:1 com água. Uma vez aplicada a última camada de ARDEX P51, 
deverá deixar-se secar durante, pelo menos, 1 hora antes de aplicar o ADICEM SF. 
Sobre suportes densos ou não absorventes devem utilizar-se os primários de base epóxi ARDEX, 
saturados com areia de quartzo (ver a ficha técnica correspondente). 
O suporte deverá permanecer sempre seco. 
 
Modo de utilização: 
Num recipiente limpo deite água limpa e misture o pó, agitando bem, até obter uma argamassa 
homogénea e fluida sem grumos. 
Para a mistura de 25 kg de pó ADICEM SF requer-se aproximadamente 5 ¼ - 5 ½ litros de água. 
A argamassa pode ser trabalhada aprox. durante ½ hora com temperaturas entre +18 e +20ºC. 
Temperaturas mais baixas aumentam e temperaturas mais altas diminuem o tempo de utilização. 
A argamassa estende-se facilmente mediante um patim estendedor e alisa-se com talocha lisa. 
 
Espessuras de camada: 
Sobre pavimentos de betão, betonilhas de cimento e suportes lisos não porosos, nos quais se 
aplicou um primário de base epóxi saturado com quartzo, pode-se aplicar uma espessura de material 
até 50 mm de ADICEM SF (adicionando areia até 30%). 

ADICEM SF
Autonivelante cimentício industrial
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Sobre suportes de anidrita (preparados de acordo coma informação BEB) pode-se aplicar uma 
camada contínua de ADICEM SF até 10 mm de espessura. Para espessuras superiores a 10 mm e 
até um máximo de 20 mm, deve-se adicionar sílica ao ADICEM SF. 
A espessura mínima é de 5 mm em todos os casos.  
ADICEM SF deve ser trabalhado a temperaturas superiores a+5ºC e inferiores a +30ºC. Proteja a 
superfície de raios solares e correntes de ar para evitar uma secagem demasiado rápida. 
 

Obras pequenas: 
Num recipiente de 50 l. de capacidade verter 10,5 a 11 litros de água limpa. Com a ajuda de um 
agitador eléctrico misturam-se 50 kg (2 sacos) de ADICEM SF até obter uma argamassa homogénea 
e sem grumos. 
 
Obras grandes: 
Para o bombeamento de produto devem utilizar-se bombas cilíndricas ou helicoidais que sejam 
capazes de expulsar 20- 40 litros de argamassa por minuto. 
Caso se aplique o produto misturado com areia, deve-se lubrificar os tubos e as condutas com a 
mistura de 25 kg de ADICEM SF e 8 L de água aproximadamente. A utilização de leitada de cimento 
para lubrificação das mangueiras está proibida. 
Caso seja necessário fazer uma paragem no bombeamento de mais de 30 minutos, será necessário 
limpar as condutas, bem como a própria bomba. 
 
Recomendações: 
Caso se aplique mais de uma camada de ADICEM SF, deve-se aplicar uma demão de primário ARDEX 
P51 diluído 1:3, quando a primeira camada estiver seca e, só então, aplicar a segunda camada. 
O ADICEM SF não é apropriado para aplicações em exteriores ou suportes sujeitos constantemente 
à humidade. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo as normativas legais 
locais/regionais/nacionais/internacionais vigentes. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 
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Material de mistura Relaçào de mistura

Areia Granulometria Produto Areia

Quartzo 0-4 mm. 1 vol. 0,3 vol.
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo normas de qualidade ARDEX)
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Relação de mistura: Aprox.  5 ¼ - ¾ litros de água para 25 kg. de pó, o que corresponde 
aprox. a 1 vol. de água : 3 ¾ vol. de pó.

Densidade: Aprox. 1,27 kg/l.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 2,0 kg./l.

Rendimento: Aprox. 1,65 kg/m2 e mm.

Tempo aberto (+20°C): Aprox. 25-30 min.

Trabalhabilidade (+20°C): Aprox. 30 min.

Selagem de protecção:

Depois de aplicado o autonivelante: 
Até 10 mm: 36 horas 
Até 30 mm: 3 dias 
Até 50 mm: 7 dias

Resistência à compressão Após 28 dias> 40 N/mm2

Resistência à flexotracção Após 28 dias> 10 N/mm2

Apto mobiliário com rodas Sim.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e na sua embalagem original fechada.

Edição: Janeiro de 2020

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

15

23604 
EN 13813:2002 

ADICEM SF 
Autonivelante cimentício 

EEN 13813: CT-C40-F10-A22

Resistência a compressão: ≥ 40 N/mm²

Resistência à flexotração: ≥ 10 N/mm²

Resistência à Abrasão (Böhme): ≤ 22cm3/50 cm2

Adesão: NPD

pH: NPD

Reação ao fogo: E
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MALHAS

ADIMESH 21 

ADIMESH 55
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ADIMESH 21
Malha de fibra de vidro 2x1

Campo de aplicação: 
Indicado para o revestimento da tinta e aplicações em impermeabilizações do sistema Ardex 8+9. 
Armadura do reboco. 
 
Propriedades do produto: 
Grande resistência mecânica e alongamento à rutura. 
Não afetado por álcalis. 
 
Modo de aplicação: 
As malhas de fibra de vidro aplicam-se como reforço em pontos únicos da construção que acumulam 
tensões e podem provocar fissuras no revestimento. Devem colocar-se nas juntas estruturais, uniões 
entre diferentes materiais, lintéis, lajes... 
A malha deve ser colocada no centro da espessura do revestimento, nem demasiado próxima do 
suporte nem à superfície exterior. 
Na união de diferentes materiais, a malha deve cobrir, pelo menos, 20 cm de cada um deles. 
Recomendam-se sobreposições de malha de 5 - 10 cm. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Peso: 58 gr/m²

Cor: Branco.

Fios da urdidura: 7.8 hilos/cm.

fios da trama: 3.9 hilos/cm.

URDIDURA: 34 TEX.

Tração: > 650 N/50 mm.

Elongamento: 3.8 %

TRAMA: 68 TEX

Fornecimento rolos: 50 m.

Largura: 1 m.

Edição: Janeiro de 2015



Campo de aplicação: 
Indicado para a armadura de rebocos de gesso, no revestimento de gretas em paredes e no reboco 
de argamassa para o revestimento de gretas em muros. 
Uniões de estruturas de betão com obra de fábrica. 
Uniões de betão ou cerâmica com material isolante. 
Em revestimentos rugosos e reabilitação de pavimentos antigos. 
 
Propriedades do produto: 
Grande resistência mecânica e alongamento à rutura. 
Não afetado por álcalis. 
Ligeira e flexível 
 
Modo de aplicação: 
As malhas de fibra de vidro aplicam-se como reforço em pontos únicos da construção que acumulam 
tensões e podem provocar fissuras no revestimento. Devem colocar-se nas juntas estruturais, uniões 
entre diferentes materiais, vergas, forjados... 
A malha deve ser colocada no centro da espessura do revestimento, nem demasiado próxima do 
suporte nem à superfície exterior. 
Na união de diferentes materiais, a malha deve cobrir, pelo menos, 20 cm de cada um deles. 
Recomendam-se sobreposições de malha de 5 - 10 cm. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

ADIMESH 55
Malha de fibra de vidro 5x5
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Peso: 80 gr/m²

Cor: Branco.

Resistência urdidura: > 750 N/50 mm.

Resistência Trama: > 850 N/50 mm. 

Fornecimento rolos: 50  m.

Largura: 1 m.

Edição: Janeiro de 2015 
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ADESIVOS PARA  
PAVIMENTO RESILIENTE

ARDEX AF 130 

ARDEX AF 145 

ARDEX AF 2270 

ARDEX AF 825 

ARDEX AF 830 

ARDEX AF 175 

ARDEX AF 180 

ARDEX AF 660 

INTERCOLL PU 272 

ARDEX AF 480
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ARDEX AF 130
Adesivo universal em dispersão aquosa

Descrição: 
Dispersão de polímeros poliestirénicos e poliacrílicos, aditivos, agentes de preenchimento mineral, 
água e conservantes (isotiazolinonas). 
 
Campo de aplicação: 
Adesivo à base de dispersão de cor clara para instalar: 
 
• Revestimentos de PVC. 
• Revestimentos CV. 
• Revestimentos de PVC de desenho em placas e em réguas: LVT (Luxury Vinil Tiles). 
 
Em pavimentos interiores absorventes. 
 
Preparação de suportes: 
O suporte deve satisfazer os requisitos da norma DIN 18356. Em particular, deve estar nivelado, 
seco de forma permanente, firma, resistente, isenta de agentes separadores e fissuras, deve possuir 
também uma resistência elevada à tracção e à compressão, e deve estar convenientemente pre-
parado. 
As betonilhas de argamassa à base de cimento e areia ou de sulfato de cálcio devem ser pré-
tratadas mecanicamente e aspiradas em profundidade de acordo com as indicações do fabricante 
da betonilha. 
O preenchimento de buracos e o nivelamento de suportes deve efectuar-se com as argamassas e 
primários ARDEX adequados. 
 
Mistura: 
ARDEX AF 130 vem preparado para ser utilizado mas, para um rendimento adequado, deve mistu-
rar-se o adesivo convenientemente de forma a assegurar a dispersão uniforme dos polímeros antes 
da sua aplicação. 
 
Instalação: 
Todos os revestimentos a instalar devem ser colocados no local de instalação com antecedência 
e não estarem deformados. 
ARDEX AF 130 aplica-se de modo uniforme no suporte preparado usando a talocha dentada adequada, 
evitando as acumulações de adesivo. 
A talocha dentada deve ser escolhida de forma que se garanta uma humectação suficiente do 
reverso do revestimento. Os reversos muitos texturados ou as superfícies de suporte de poro muito 
aberto requerem uma talocha dentada de maior dimensão. 
Os revestimentos devem aplicar-se directamente no adesivo húmido, sobre suportes absorventes, 
depois do tempo de arejamento, normalmente uns 20 minutos, ainda que dependendo das condições 
ambientais e a absorção do suporte, este tempo pode variar. 
Permitir que o adesivo areje melhorará a adesão na etapa inicial. 
Aplique apenas a quantidade suficiente de adesiva que possa cobrir-se dentro do tempo de trabalho. 
É muito importante, especialmente quando se instalem revestimentos de PVC/CV, que estes sejam 
aplicados quando o adesivo ainda está na fase húmida. O adesivo deve humectar o revestimento e 
ser fácil de pressionar. Comprove periodicamente que o adesivo foi transferido para a parte traseira 
do revestimento. 
Retire as bolsas de ar com uma placa de cortiça ou uma ferramenta adequada enquanto o adesivo 
ainda está húmido e alise o revestimento com um rolo de, pelo menos, 50 kg e/ou uma ferramenta 
de alisamento (uns 20 minutos após a aplicação). 
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Conselhos de aplicação: 
Não se devem fechar as juntas até, pelo menos, 24 horas depois da instalação. Devem seguir-se 
as guias de aplicação dos fabricantes do revestimento, assim como as boas práticas de trabalho. 
En caso de dúvida, realizar um teste previamente.  
A película que se possa formar sobre o adesivo (devido a uma conservação depois de aberto) devem 
eliminar-se, não se devem misturar). 
Instalar o revestimento na fase húmida aumenta a humectação do revestimento resultando numa 
maior adesão e resistência à compressão.  
A instalação sobre um autonivelante ARDEX evita, em grande medida, o aparecimento de bolsas de 
ar. 
 
Resíduos/derrames: 
Os recipientes de plástico, completamente vazios, raspados ou sem gotejamento são recicláveis. 
As embalagens com conteúdo em descanso similar à pasta, assim como resíduos recolhidos com 
aspecto semelhante à pasta, são desperdícios perigosos. As embalagens com conteúdo residual 
curado classificam-se como resíduos de construção / resíduos domésticos. 
 
Precauções: 
Contém produto de reacção de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona(3:1). 
Pode produzir reacções alérgicas. 
Manter fora do alcance das crianças. Ficha de dados de segurança disponível quando pedido. 
Descarte o conteúdo / embalagem de acordo com os regulamentos locais / regionais / nacionais 
/ internacionais. 
 
Talochas dentadas recomendadas e quantidades a aplicar: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Quantidades calculadas com talochas dentadas Pajarito® sobre cimentos autonivelantes ARDEX. 
 

TALOCHA CONSUMO*

A1 TKB A1 280-320 g/m2

 

A2
TKB A2 Aprox. 330 g/m2
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Edição: Outubro 2019

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

Material: Dispersão de polímeros especiais.

Consumo: Ver a tabela de talochas e consumos recomendados.

Condições de utilização:

Temperatura: > +15°C

Humidade ambiente (RH): < 75 %

Tempo de evaporação: De 5 a 20 min.

Tempo de trabalho: De 10 a 20 minutos.

*Temperaturas mais baixas e humidades relativas mais altas estendem os tempos e podem provocar inclusão de humidade. Os 
tempos indicados nesta tabela referem-se a +18°C y 65% HR.

Agente de limpeza: Água antes do material secar.

Resistente a cadeiras com rodas: 
(rodas s/ DIN EN12529) Sim.

Apto para utilização em aquecimento 
radiante: Sim.

Apto para limpeza com champôs e 
sprays: Sim.

Embalagem: Balde de 14 kg

Armazenamento:
12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada. Proteger 
das geadas e da luz solar directa. Fechar bem a embalagem depois de 
aberta.
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ARDEX AF 145
Adesivo extra para revestimentos vinílicos 

Descrição: 
Dispersão em dispersão aquosa de polímeros acrílicos sem solventes e de muito baixo odor, de 
curto tempo de arejamento, e longo tempo aberto. 
ARDEX AF145 possui excelentes propriedades de aplicação com alto tacking inicial e adesão per-
manente elevada. Está formulado com protectores da biodegradação e possui uma grande resistência 
à migração de plastificantes. ARDEX AF145 possui o mínimo nível de emissões possível (EC1PLUS, 
de acordo com EMICODE). 
 
Propriedades: 
Ideal para a colagem por adesão de revestimentos de PVC homogéneo e heterogéneo, em rolo ou 
mosaico. Adequado também para colar materiais não porosos entre si, por exemplo PVC sobre 
PVC, utilizando a colagem por adesão. 
 
Preparação de suportes: 
O substrato deve satisfazer os requisitos da norma DIN 18356. Em particular, deve estar nivelado, 
seco de forma permanente, firme, resistente, livre de agentes separadores ou fissuras, deve ter 
também uma elevada resistência à tração e à compressão e deve ser convenientemente prepara-
do. 
Os pavimentos de argamassa de cimento e areia ou de sulfato de cálcio devem ser pré-tratados 
mecanicamente e aspirados em profundidade de acordo com as indicações do fabricante do pavi-
mento. 
O enchimento de fissuras e a nivelação de suportes deve ser feito com as argamassas e primários 
ARDEX adequados. 
Ainda que não seja necessário primário, a utilização de ARDEX P51 diluído 1:3 em água sobre 
suportes muito absorventes, melhora o tempo aberto e o rendimento do produto. 
 
Mistura: 
ARDEX AF145 é pronto a utilizar mas, para um rendimento maximizado, deve misturar-se na totalidade 
para assegurar a dispersão uniforme dos polímeros antes da sua aplicação. 
 
Aplicação: 
Todos os revestimentos a instalar devem estar atempadamente no lugar da aplicação e sem 
apresentar deformidades. 
ARDEX AF 145 aplica-se de forma uniforme no substrato preparado, utilizando uma palustra dentada 
estando inclinada num angulo de 60º para maximizar o rendimento. 
 
Segundo o tipo de instalação, actua-se da seguinte forma: 
 
1. Colagem por adesão: aplica-se o adesivo mediante espátula dentada adequada, assegurando 
uma boa ventilação e deixa-se arejar o adesivo até que fique com a cor amarelecida, que nos indicará 
que a água evaporou quase por completo do adesivo, ou seja, está seca ao tacto e não mancha 
os dedos. Este processo pode levar entre 20 a 40 minutos dependendo das condições ambientais 
e da absorção do suporte.  
Iniciar então a instalação do revestimento. 
Para conseguir um rendimento máximo do adesivo, os revestimentos LVT (placas de vinílico decorado) 
devem colar-se dentro dos 30 minutos seguintes ao arejamento, enquanto que o PVC em rolo ins-
tala-se durante os 80 minutos seguintes ao arejamento. Alise o revestimento com um rolo de pelo 
menos 50 kg e/ou uma ferramenta de alisamento adequada. Alise de um lado a outro primeiro, e 
depois de extremo a extremo. Remova as bolhas de ar com uma placa de cortiça ou uma ferramenta 
adequada, antes de passar o rolo. O alisamento irá garantir um bom contacto geral e minimizará a 
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possibilidade de aparecerem marcas dos dentes da aplicação do adesivo. A instalação do revestimento 
deve ser efectuada com especial cuidado uma vez que a maior adesão inicial dificulta possíveis 
correcções. 
 
2. Colagem em húmido: sobre suportes absorventes (como os autonivelantes ARDEX) podem ins-
talar-se os revestimentos directamente sobre o adesivo ainda húmido, antes de chegar o tempo de 
arejamento (entre 5 a 20 minutos após aplicação do adesivo). Aplicar mediante espátula dentada 
adequada, apenas a quantidade que permita cobrir o adesivo dentro dos 45 minutos seguintes. 
Periodicamente comprove que existem uma boa transferência do adesivo para o reverso do reves-
timento. Remova as bolhas de ar com uma placa de cortiça ou uma ferramenta adequada, enquanto 
o adesivo ainda está húmido e alise o pavimento com um rolo de pelo menos 50 kg e/ou uma ferra-
menta de alisamento. Alise de um lado ao outro e depois de um extremo ao outro. 
 
Conselhos de Aplicação: 
Alguns revestimentos podem necessitar de um alisamento posterior. A soladadura a quente apenas 
se pode iniciar após a correcta secagem do adesivo. 
Não submeta o pavimento a cargas estáticas ou dinâmicas (carritos carregados), nem mova 
acessórios (móveis, etc.) sobre o pavimento até que o adesivo se tenha ajustado completamente, 
tipicamente 48 horas a 20ºC. 
Não permita a limpeza do pavimento em húmido imediatamente após a sua instalação. Deixe passar 
um tempo significativo antes de iniciar a limpeza em húmido, normalmente 48 horas a 20ºC. 
Ao aplicar o adesivo sobre um substrato, assegure-se que não volta a introduzir no balde o adesivo 
já utilizado. Utilize outro balde, para evitar contaminações provenientes do suporte.  
Sobre suportes não absorventes a instalação de PVC ou vinílico é efectuada por contacto, deixando 
arejar até chegar a fase adesiva.  
Não se devem selar as juntas entre lâminas de PVC até, pelo menos, 24 depois da sua instalação. 
Podem instalar-se revestimentos porosos sobre o adesivo em fase húmida. 
Não é recomendável aplicar abaixo de +15ºC. Colocar sempre o revestimento seguindo as instruções 
do fabricante. As manchas de adesivo podem limpar-se imediatamente, com um pano húmido. 
Devem seguir-se os guias de instalação dos fabricantes do revestimento, assim como as boas 
práticas de trabalho.  
Em caso de dúvidas, efectue um teste prévio. 
 
Resíduos/derrames: 
Não permita que o produto chegue ao sistema de águas residuais, cursos de água ou águas freáticas. 
Os recipientes de plástico completamente vazios, limpos, sem gotas de produto são recicláveis. 
Os baldes com restos de produto ainda pastoso, assim como os resíduos pastosos recolhidos, 
devem ser tratados como resíduos especiais. Os baldes com restos de material completamente 
curado classificam-se como resíduos de construção ou resíduos domésticos. 
 
Precauções: 
Contém 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona e uma mistura de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-
isotiazol-3-ona(3:1).  
Pode provocar reacções alérgicas. Manter fora do alcance das crianças. Evite comer, beber e fumar 
durante a utilização do produto. 
Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavá-los com água abundante. A ficha de dados de 
segurança está disponível sob pedido. 
Descarte o conteúdo / embalagem de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/inter-
nacionais. 
Para mais informação consulte a ficha de dados de segurança. 
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Edição: Janeiro 2020

Palustras dentadas recomendadas e quantidades a aplicar:   

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

REVESTIMIENTOS TALOCHA CONSUMO*

Revestimientos CV TKB A1 250-280 g/m2

Placas ou rolos de PVC homogéneo o 
heterogéneo TKB A2 300-350 g/m2

Cor: Creme/branco

Material: Dispersão de polímeros especiais.

Consumo: Aprox. 250-350 g/m² 

Condições de utilização:

Temperatura: > +15°C

Humidade ambiente (RH): < 75 %

Tempo de arejamento*: Aprox. 5-20 min. (colagem en húmido). 
Aprox. 20-40 min. (colagem por adesão).

Tempo de trabalho*: Hasta. 45 min.(colagem en húmido). 
Hasta. 80 min.(colagem por adesão).

Tempo aberto*: Hasta. 50 min.(colagem en húmido). 
Hasta. 100 min.(colagem por adesão).

Resistência final*: Aprox. 72 horas.

Resistência à temperatura para 
transporte e armazenamento: >+5ºC

Apto aquecimento radiante: Sem.

Armazenamento: 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada. Proteger das 
geadas e da luz solar directa.

Embalagem: Balde 14 kg
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ARDEX AF 2270
Adesivo condutivo para vinilos

Descrição: 
Adesivo de resinas acrílicas em dispersão aquosa ligeiramente colorida. Aditivado com fibras 
especiais para conseguir uma condutividade elevada. Muito baixas emissões. 
 
Campo de aplicação: 
ARDEX AF 2270 é um adesivo ideal para a colocação de: 
 

• Revestimentos de PVC 
• Revestimentos têxteis 
• Revestimentos de linóleo 
• Revestimentos de borracha até 3,5 mm 
• Revestimentos perfurados 

 
Preparação do suporte: 
Os suportes devem cumprir com os requisitos da norma DIN 18365, em concreto devem estar 
nivelados e permanentemente secos, ser maciços e sem fissuras, sujidade nem substâncias que 
impeçam a aderência. 
As betonilhas de argamassa de cimento e areia ou de sulfato de cálcio devem ser pré-tratadas 
mecanicamente e aspiradas em profundidade segundo as indicações do fabricante. 
O enchimento de buracos deve levar-se a cabo com argamassas e primários adequados ARDEX. 
Aplicar argamassas autonivelentes ARDEX apropriadas para suportes não absorventes ou irregula-
res. 
 
Instalação anti estática:  
Os revestimentos anti estáticos fixam-se diretamente sobre o suporte convenientemente prepara-
do. 
 
Instalação condutiva: 
Se necessita realizar uma instalação condutiva, deve ser instalado um cabo de cobre a cada 30 
m2 com o mínimo de 1 m de comprimento (embebido no adesivo) e conectá-lo à terra. A conexão 
à terra tem que ser realizada por um electricista profissional. 
 
Revestimentos têxteis e de linóleo: 
Estes revestimentos podem colocar-se directamente sobre o suporte convenientemente prepara-
do. 
 
Revestimentos de PVC: 
Os rolos com suficiente condutividade transversal podem-se instalar directamente com ARDEX AF 
2270 sobre o substrato preparado. 
Para outros tipos de rolo ou PVC em lâminas, consulte o Departamento Técnico. 
NOTA: se aplicar sobre suportes com aquecimento radiante, a instalação tem que se realizar sobre 
uma malha de cobre. 
 
Revestimentos de borracha: 
Há que adicionar uma cinta auto adesiva condutora de cobre no centro de cada rolo. É necessário 
respeitar um espaço de 25 cm entra a parede e a cinta de cobre, unir as cintas a cada 30 m2 e 
conectá-las à terra. 
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Mistura: 
ARDEX AF 2270 está pronto a usar, ainda assim, para obter um melhor rendimento, o adesivo deve 
misturar-se de forma a assegurar uma dispersão uniforme dos polímeros e aditivos antes da sua 
aplicação. 
 
Modo de aplicação: 
Todos os revestimentos a instalar devem ser preparados no lugar de aplicação e não estar defor-
mados. 
Com uma espátula dentada, aplique o adesivo uniformemente sobre o suporte devidamente preparado, 
evitando acumulações de adesivo. 
Os revestimentos têxteis e de linóleo são introduzidos no leito molhado de adesivo após um tempo 
de arejamento entre 5 a 20 minutos. Os revestimentos de PVC e borracha introduzem-se na fase 
semi-húmida do adesivo e pressiona-se firmemente. Permitir que o adesivo seja arejado melhorará 
a adesão na etapa inicial. 
Remova as bolsas de ar com uma placa de cortiça ou uma ferramenta adequada enquanto o adesivo 
ainda está molhado e alise o revestimento com um rolo de pelo menos 50 kg e/ou uma ferramenta 
de suavização. 
Suavize primeiro de lado a lado e depois de extremo a extremo. Volte a suavizar o revestimento 
enquanto o adesivo começa a fixar-se firmemente (ao fim de uns 30 minutos). A suavização garantirá 
um bom contacto geral e minimizará a possibilidade de marcas dos dentes no adesivo. 
As juntas entre revestimentos, devem selar-se ao final de 24 horas. 
Deve deixar-se curar o adesivo pelo menos durante 24 horas, após a selagem das juntas, antes de 
realizar operações de limpeza com água ou de permitir situações com presença de água sobre o 
revestimento. 
Devem seguir-se as guias de instalação dos fabricantes do revestimento, assim como umas boas 
práticas de trabalho. 
Em caso de dúvida, realize zonas de prova. 
 
Nota: 
Não se pode utilizar o adesivo com uma temperatura do pavimento inferior a +15ºC nem uma tem-
peratura ambiente de +18ºC, assim como uma humidade em ambiente superior a 75%, a humidade 
relativa deve estar preferivelmente entre os 40% e os 65%, máximo. 
Com tempo frio, aqueça ARDEX AF 2270 numa sala aquecida. 
 
Espátulas de dentes recomendadas e quantidades a aplicar: 
Junto ao recipiente, facilita-se uma espátula especial. 

(*) Quantidades calculadas com espátulas dentadas Pajarito sobre argamassas autonivelantes 
ARDEX. 
Seleccione o tamanho da espátula que permita que o reverso do revestimento fique suficientemente 
humedecido pelo adesivo. 

   REVESTIMENTOS ESPÁTULA CONSUMO*

Rolos de PVC de elevada 
condutividade transversal e 
revestimentos de borracha

Pajarito 7 280-330 g/m2

Revestimentos têxteis e 
linóleo TKB S2 350-420 g/m2

Rolos e lâminas de PVC TKB S3 250-300 g/m2

Revestimentos com reverso 
muito estruturado Pajarito 25 500-600 g/m2
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Edição: Janeiro de 2020

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

Resíduos/derrames: 
Não permita que o produto chegue ao sistema de águas residuais, cursos de água ou águas freáticas. 
Os recipientes de plástico completamente vazios, limpos, sem gotas de produto são recicláveis. 
Os baldes com restos de produto ainda pastoso, assim como os resíduos pastosos recolhidos, 
devem ser tratados como resíduos especiais. Os baldes com restos de material completamente 
curado classificam-se como resíduos de construção ou resíduos domésticos. 
 
Precauções: 
Contém 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona e uma mistura de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-
isotiazol-3-ona(3:1).  
Pode provocar reacções alérgicas. Manter fora do alcance das crianças.Em caso de contacto com 
os olhos ou a pele, lavá-los com água abundante. 
A ficha de dados de segurança está disponível sob pedido. 
Descarte o conteúdo / embalagem de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/inter-
nacionais. Para mais informação consulte a ficha de dados de segurança.

Base de matéria prima: Dispersão acrílica.

Tempo de arejamento*: Aprox 5-15 minutos.

Tempo de trabalho*: Aprox. 5-40 minutos.

Rendimento: Aprox. 250-600 g/m2

Produto de limpeza: Água antes que o adesivo seque.

Resistente a cadeiras com rodas: Sim (em conformidade com a norma DIN-EN 12529).

Apto aquecimento radiante Sim.

Resistência eléctrica da pelicula adesiva 
(segundo DIN EN 13415): <3 x 105 Ω (Ohms).

Embalagem: Balde de 18 kg

Armazenamento:
12 meses na suba embalagem original fechada, protegida da radiação 
solar directa e a temperaturas superiores a +5ºC ( sensivel ao 
congelamento).   
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ARDEX AF 825
Fixador para ladrilhos autoportantes amovíveis
Descrição: 
Mistura de dispersões especiais e aditivos. 
 
Propriedades: 
Fixador em dispersão para a fixação antiderrapante e amovível de ladrilhos de alcatifa autoportante, 
com reverso de: 
 

• Betuminoso/tecido. 
• PVC. 
• PUR. 

 
Sobre suportes absorventes e não absorventes em interiores. 
 
Preparação de suportes: 
O suporte deve satisfazer os requisitos da norma DIN 18365, “trabalho em pavimentos”. Em particular, 
deve estar nivelado, seco de forma permanente, firme, resistente, isento de agentes separadores 
e fissuras e deve também possuir uma resistência elevada à tracção e à compressão e estar devi-
damente preparado. 
O preenchimento de buracos e fissuras e o nivelamento de suportes devem efectuar-se com os pri-
mários e as argamassas da ARDEX adequadas. 
Os suportes rugosos não são adequados para a utilização de adesivos fixadores. Quando o suporte 
estiver rugoso, deve efectuar-se o seu nivelamento com os cimentos autonivelantes ARDEX. 
Em suportes muito absorventes deve aplicar-se o primário ARDEX P51 diluído 1:2 com água. 
Deve ter em consideração a informação técnica das argamassas e primários ARDEX que se utili-
zem. 
 
Sistema ARDEX: 
Aplicado em combinação com outros produtos ARDEX classificados como EC1 e EC1PLUS de 
acordo com o EMICODE, produz-se um sistema com um nível muito baixo de emissões e quase 
sem odor. ARDEX AF 825 é fisiologicamente e ecologicamente seguro uma vez seco. 
 
Aplicação: 
ARDEX AF 825 é fornecido pronto a usar mas, mesmo assim, recomenda-se agitar o conteúdo do 
balde antes da sua utilização com o intuito de homogeneizar correctamente as resinas e aditivos. 
ARDEX AF 825 aplica-se uniformemente sobre o suporte preparado adequadamente utilizando um 
rolo de pelo curto, velour ou espuma. Devem evitar-se as acumulações de cola. 
Em pavimentos técnicos ou sobre elevados deve ter-se especial precaução para evitar que o fixador 
se introduza nas juntas do pavimento. Para tal, devem proteger-se as juntas tapando-as com fita 
de calafetar. 
O tempo de espera antes de se proceder à fixação dos ladrilhos é de 30 minutos para suportes 
absorventes e de 60 minutos em suportes não absorventes. Deve ter-se em consideração que o 
tempo pode variar de acordo com as condições de aplicação (temperatura ambiente e do suporte, 
porosidade do suporte,…). 
Os ladrilhos podem colocar-se sobre o fixador quando este estiver seco e tenha formado uma fina 
película transparente e ligeiramente pegajosa. 
 
Renovação dos ladrilhos existentes: 
Uma vez colocados os ladrilhos, é possível removê-los e voltar a colocá-los facilmente. Para remover 
os ladrilhos, puxe suavemente desde uma esquina ou bordo. 
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Precauções:  
Providenciar uma boa ventilação na zona de trabalho durante a instalação e secagem do produto. 
Mantenha o produto for do alcance das crianças. Devem seguir-se as boas práticas de higiene na 
manipulação do ARDEX AF 825 (p.ex. não comer ou fumar). Em caso de contacto com os olhos ou 
a pele, enxaguar cuidadosamente e completamente com água. Lavar com água as ferramentas 
imediatamente despois da sua utilização. 
Contém produto de reacção de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona(3:1). 
Pode produzir reacções alérgicas. 
Manter fora do alcance das crianças. Ficha de dados de segurança disponível quando pedido. 
Descarte o conteúdo / embalagem de acordo com os regulamentos locais / regionais / nacionais 
/ internacionais. 
Para mais informação consulte a ficha de dados de segurança.

Edição: Fevereiro de 2020

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

Material: Dispersões especiais.

Consumo: Aprox. 70 - 90 g/m².

Condições de utilização:

Temperatura: > +15°C

Humidade ambiente (RH): < 75 %

Tempo de espera: Aprox. 30 minutos sobre suportes absorventes. 
Aprox. 60 minutos sobre suportes no absorventes.

Tempo de colocação: Até 24 horas após secagem do tempo de espera*.

Agente limpeza: Água antes da secagem do adesivo.

Resistente a cadeiras com 
rodas: Sim (rodas de acordo com DIN EN 12529).

Apto aquecimento radiante: Sim.

Apto para champôs e sprays: Sim.

Embalagem: Bidão de 10 kg.

Armazenamento: 12 meses na sua embalagem fechada. 
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ARDEX AF 830
Adesivo para LVT e fixador de ladrilhos  
autoportantes 

Descrição: 
Mistura de dispersões especiais e aditivos. 
 
Áreas de aplicação: 
ARDEX AF 830 é um adesivo em dispersão aquosa monocomponente. ARDEX AF 830 actua como 
fixador para ladrilhos de alcatifa autoportantes com reverso de feltro e como adesivo permanente 
de ladrilhos de alcatifa com reverso de betuminoso, tecido, PVC ou PUR. 
Adesivo para a colocação de ladrilhos e réguas LVT aprovadas com comprimento até 125 cm. 
Fixador para LVT autoportantes.  
Por favor contacte a ARDEX para LVT e ladrilhos ou réguas de vinílico. 
Em suportes absorventes e não absorventes, adequadamente preparados, em interiores. 
 
Sistema ARDEX: 
Aplicado em combinação com outros produtos ARDEX classificados como EC1 e EC1PLUS de 
acordo com o EMICODE, produz-se um sistema com um nível muito baixo de emissões e quase 
sem odor. ARDEX AF 825 é fisiologicamente e ecologicamente seguro uma vez seco. 
 
Preparação de suportes: 
O suporte deve ser firme, resistente, deve estar nivelado, seco de forma permanente, firme, 
resistente, isento de agentes separadores e fissuras e deve também possuir uma resistência elevada 
à tracção e à compressão e estar devidamente preparado. 
O preenchimento de buracos e fissuras e o nivelamento de suportes devem efectuar-se com os pri-
mários e as argamassas da ARDEX adequadas. 
Os suportes rugosos não são adequados para a utilização de adesivos fixadores. Quando o suporte 
estiver rugoso, deve efectuar-se o seu nivelamento com os cimentos autonivelantes ARDEX. 
 
Primário: 
Assim que o cimento autonivelante ARDEX seleccionado estiver seco (ver Ficha Técnica correspon-
dente), deve-se aplicar primário ARDEX P51 diluído 1:2 com água. Este primário deve deixar-se 
secar durante, pelo menos, 30 minutos. 
 
Aplicação: 
ARDEX AF 830 é fornecido pronto a usar mas, mesmo assim, recomenda-se agitar o conteúdo do 
balde antes da sua utilização com o intuito de homogeneizar correctamente as resinas e aditivos. 
ARDEX AF 830 aplica-se uniformemente sobre o suporte preparado adequadamente utilizando um 
rolo de pelo curto. 
Devem evitar-se as acumulações de cola. 
A camada de adesivo deve possuir uma estrutura de rolo visível com cor intensa; para tal, aplique 
o adesivo com o rolo de pintura sem pressionar. 
Instale o revestimento durante o tempo de arejamento do ARDEX AF 830 e pressione firmemente. 
Depois da colocação, alise a área completa com um rolo articulado. A área alisada pode ser pisada 
e sujeita a cargas imediatamente. 
Em pavimentos técnicos ou sobre elevados deve ter-se especial precaução para evitar que o fixador 
se introduza nas juntas do pavimento. Para tal, devem proteger-se as juntas tapando-as com fita 
de calafetar.O tempo de espera antes de se proceder à fixação dos ladrilhos é de 30-60 minutos 
para suportes absorventes e de 60 minutos em suportes não absorventes. Deve ter-se em consi-
deração que o tempo pode variar de acordo com as condições de aplicação (temperatura ambiente 
e do suporte, porosidade do suporte,…) 
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Os ladrilhos podem colocar-se sobre o fixador quando este estiver seco e tenha formado uma fina 
película transparente e ligeiramente pegajosa. 
 
Renovação dos ladrilhos autoportantes: 
Uma vez instalados os ladrilhos autoportantes com reverso de feltro podem remover-se e voltar a 
instalar facilmente. Para remover os ladrilhos, puxe suavemente desde uma das esquinas ou bordo. 
Com ladrilhos de outro tipo de reverso (PUR, Betuminoso ou PVC) a adesão é tão forte que este 
procedimento não pode efectuar-se. 
O produto está aprovado por Ege Carpets para a instalação dos seus ladrilhos com reverso de fel-
tro. 
Devem observar-se as instruções do fabricante do revestimento e as normas e regras aplicáveis. 
Em caso de dúvida, recomenda-se realizar um teste previamente. 
 
Importante: 
Não utilize ARDEX AF 830 em áreas sujeitas a um aumento de humidade, como áreas de entrada 
e salas húmidas. 
Os tempos de trabalho e de secagem especificados referem-se a +20°C y 65% de humidade relativa 
do ar. 
As diferentes condições climáticas das habitações conduzem a diferentes tempos de secagem. 
Não utilizar abaixo de +15ºC. Em climas frios, aqueça o adesivo numa área climatizada. 
Se as áreas estiverem expostas a uma forte insolação ou calor, aplique o ARDEX AF 175, um adesivo 
que possui fibras, ou o adesivo de poliuretano ARDEX AF 495, devido ao aumento de stress por 
temperatura. Por favor consulte o departamento técnico. 
 
Precauções:  
Providenciar uma boa ventilação na zona de trabalho durante a instalação e secagem do produto. 
Mantenha o produto for do alcance das crianças. Devem seguir-se as boas práticas de higiene na 
manipulação do ARDEX AF 830 (p.ex. não comer ou fumar). Em caso de contacto com os olhos ou 
a pele, enxaguar cuidadosamente e completamente com água. Lavar com água as ferramentas 
imediatamente despois da sua utilização. 
Contém produto de reacção de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona(3:1). 
Pode produzir reacções alérgicas. 
Descarte o conteúdo / embalagem de acordo com os regulamentos locais / regionais / nacionais 
/ internacionais. 
Para mais informação consulte a ficha de dados de segurança.
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Edição: Fevereiro de 2020

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

Material: Dispersões especiais.

Consumo: Aprox. 120 - 140 g/m².

Condições de utilização:

Temperatura: > +15°C

Humidade ambiente (RH): < 75 %

Tempo de espera: Aprox. 30-60 minutos.

Tempo de colocação: Até 3 horas após secagem do tempo de espera*.

Agente limpeza: Água antes da secagem da adesivo.

Resistente a cadeiras com rodas: Sim (rodas de acordo com a DIN EN 12529).

Apto aquecimento radiante: Sim.

Apto para champôs e sprays: Sim.

Embalagem: Bidão de 10 kg.

Armazenamento: 12 meses na sua embalagem fechada.
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Descrição: 
ARDEX AF 175 é um adesivo acrílico fibro reforçado em emulsão aquosa, sem solventes, de baixo 
odor e adesão em húmido. 
ARDEX AF 175 garante excelentes propriedades de aplicação e possui uma grande força adesiva 
final, e resistência ao fendilhamento do revestimento quando se colocam objectos pesados em 
cima, bem como uma grande estabilidade dimensional. 
ARDEX AF 175 possui protecção contra a biodegradação e uma grande resistência à migração dos 
seus plastificantes.  
ARDEX AF 175 produz o mínimo nível de emissões possível (EC1PLUS segundo EMICODE). 
 
Campo de aplicação: 
ARDEX AF 175 é o adesivo ideal para a instalação de todo o tipo de placas de vinil (LVT, Luxury 
Vinyl Tiles) e revestimentos de PVC em placas e réguas. 
ARDEX AF 175 é adequado para utilização com mobiliário dotado de rodas (cadeiras, macas...). 
 
Preparação de suportes: 
O suporte deve cumprir os requisitos da norma DIN 18356. Em particular deve estar nivelado, seco 
de forma permanente, firme, resistente, isento de agentes separadores e fissuras e deve também 
possuir uma resistência elevada à tracção e à compressão e estar devidamente preparado. 
As betonilhas de argamassa à base de cimento e areia ou de sulfato de cálcio devem ser pré-
tratadas mecanicamente e aspiradas em profundidade de acordo com as indicações do fabricante 
da betonilha.  
O preenchimento de buracos e o nivelamento de suportes deve efectuar-se com as argamassas e 
primários ARDEX adequados. 
Ainda que não seja necessário aplicar primário, a utilização de ARDEX P51 diluído 1:3 com água 
sobre suportes muito absorventes, melhora o tempo aberto e o rendimento do produto. No caso 
de suportes onde possa existir humidade recomenda-se a utilização de barreiras de vapor ARDEX 
(consulte o Departamento Técnico). 
 
Mistura: 
ARDEX AF 175 vem preparado para ser utilizado mas, para um rendimento adequado, deve mistu-
rar-se o adesivo convenientemente de forma a assegurar a dispersão uniforme dos polímeros antes 
da sua aplicação. 
 
Instalação: 
Todos os revestimentos a instalar devem acondicionar-se no local de aplicação e não estar defor-
mados. 
ARDEX AF 175 aplica-se de modo uniforme no suporte preparado utilizando uma talocha dentada 
adequada, colocada num ângulo de 60ª para maximizar o rendimento. 
Os revestimentos devem aplicar-se directamente no adesivo húmido sobre suportes absorventes, 
depois do tempo de arejamento, ou seja, entre 5 e 10 minutos, dependendo das condições ambien-
tais. 
Permitir que o adesivo areje um pouco reduz o movimento lateral e o transbordo de adesivo durante 
a instalação dos ladrilhos vinílicos de LVT. 
Aplique apenas a quantidade de adesivo que possa cobrir-se dentro do tempo de trabalho, normalmente 
15 minutos. Comprove periodicamente que o adesivo se transferiu para a parte traseira do reves-
timento. 
Remova as bolsas de ar com uma placa de cortiça ou uma ferramenta adequada enquanto o adesivo 

ARDEX AF 175
Adesivo reforçado com fibras para instalação 
de LVT
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ainda está húmido, e alise o chão com um rolo de, pelo menos, 50 kg ou uma ferramenta de alisa-
mento. Alise primeiro de lado a lado e depois de extremo a extremo. 
O alisamento irá garantir um bom contacto geral e minimizará a possibilidade de marcas dos dentes 
de espalhar a cola. 
Alguns revestimentos podem necessitar de um alisamento posterior. A soldadura a quente apenas 
se pode iniciar após a secagem adequada do adesivo. 
Não submeta o pavimento a cargas estáticas ou dinâmicas (carritos carregados, etc.), nem mova 
acessórios (móveis, etc.), sobre o pavimento até que o adesivo se tenha ajustado completamente, 
tipicamente 48 horas a 20ºC. 
Não permita a limpeza do pavimento a húmido imediatamente depois da sua aplicação. Deixe passar 
um tempo significativo para que a adesão se desenvolva antes de iniciar a limpeza a húmido, nor-
malmente 48 horas a 20ºC. 
Quando aplicar a cola sobre o suporte, assegure-se de não voltar a introduzir a cola já utilizada no 
balde. Utilize outro balde para evitar possíveis contaminações provenientes do suporte. 
 
Conselhos de aplicação: 
Instalar o revestimento na fase húmida aumenta a humectação do reverso do revestimento produzindo 
uma maior adesão e resistência à compressão. 
A instalação sobre um autonivelante Ardex evita em grande medida o aparecimento das bolsas de 
ar. Na aplicação da cola não se devem deixar acumulações da mesma. 
Os tempos de evaporação podem variar em função das condições climáticas, a temperatura do 
suporte e dos materiais, a absorção do suporte, assim como o tamanho dos dentes da talocha 
escolhida. Em condições normais, aprox. 5-10 min. 
A cola deve humectar o revestimento e ser fácil de pressionar. 
Devem seguir-se os guias de aplicação dos fabricantes do revestimento, assim como as boas 
práticas de trabalho. 
Em caso de dúvidas efectue um teste previamente. 
As crostas que se possam formar sobre o adesivo (devido a uma má conservação após abertura) 
devem eliminar-se. 
 
Resíduos/derrames: 
Não permita que o produto chegue ao sistema de águas residuais, cursos de água ou águas freáticas. 
Os recipientes de plástico completamente vazios, limpos, sem gotas de produto são recicláveis. 
Os baldes com restos de produto ainda pastoso, assim como os resíduos pastosos recolhidos, 
devem ser tratados como resíduos especiais. Os baldes com restos de material completamente 
curado classificam-se como resíduos de construção ou resíduos domésticos. 
 
Precauções: 
Contém 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona e uma mistura de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-
isotiazol-3-ona(3:1).  
Pode provocar reacções alérgicas. Manter fora do alcance das crianças. Evite comer, beber e fumar 
durante a utilização do produto. 
Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavá-los com água abundante. A ficha de dados de 
segurança está disponível sob pedido. 
Descarte o conteúdo / embalagem de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/inter-
nacionais. 
Para mais informação consulte a ficha de dados de segurança. 
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Edição: Fevereiro de 2020

Material: Dispersão acrílica.

Consumo: Aprox. 250-300 g/m²

Condições de uso:

Temperatura: > +15°C

Humidade ambiente (RH): < 75 %

Tempo de arejamento: 5-10 min.

Tempo de trabalho: Até 15 minutos.

Tempo aberto: Até 20 minutos.

Agente limpeza: Água antes da secagem do material.

Resistente a cadeiras com rodas: Sim.

Apto para uso em aquecimento 
radiante: Sim.

Embalagem: Balde de 14 kg.

Armazenamento: 12 meses na sua embalagem original fechada. Evitar geadas.



246

AR
DE

X 
AF

 1
80

ARDEX AF 180
Adesivo de polímero de silano modificado  
para PVC e borracha

Descrição: 
Polímero de silano modificado que endurece por reacção com a humidade. 
Resistente à humidade (apto para utilização em cozinhas e casas de banho) e à temperatura (apto 
sobre pavimentos com aquecimento radiante). 
 
Propriedades: 
Adesivo de polímero de silano modificado para a aplicação de: 

• Revestimentos de PVC homogéneos e heterogéneos em ladrilhos e réguas. 
• Revestimentos de borracha em ladrilhos e réguas. 
• Vinilos expandidos. 
• Ladrilhos LVT (Luxury Vinil Tiles). 
• Revestimentos de cortiça-PVC segundo DIN EN 655. 
• Revestimentos puncionados. 
• Felpudos. 

Sobre suportes interiores ou exteriores absorventes ou não absorbentes.  
 
Preparação de suportes: 
O suporte deve cumprir os requisitos da norma DIN 18356. Em particular, deve estar nivelado, seco 
de forma permanente, firma, resistente, isenta de agentes separadores e fissuras, deve possuir 
também uma resistência elevada à tracção e à compressão, e deve estar convenientemente pre-
parado.As betonilhas de argamassa à base de cimento e areia ou de sulfato de cálcio devem ser 
pré-tratadas mecanicamente e aspiradas em profundidade de acordo com as indicações do fabricante 
da betonilha.  
O preenchimento de buracos e o nivelamento de suportes deve efectuar-se com as argamassas e 
primários ARDEX adequados. 
Caso o suporte apresente irregularidades importantes, deve alisar-se e/ou nivelar-se, utilizando o 
cimento autonivelante ARDEX adequado. 
Se a betonilha estiver isenta de poeiras o revestimento poder ser colado utilizando directamente o 
adesivo ARDEX AF 180. 
 
Sistema ARDEX: 
Aplicado em combinação com outros produtos ARDEX classificados como EC1 e EC1PLUS de 
acordo com o EMICODE, produz-se um sistema com um nível muito baixo de emissões e quase 
sem odor. ARDEX AF 180MS é fisiologicamente e ecologicamente seguro uma vez seco. 
 
Aplicação: 
ARDEX AF 180 deve temperar-se adequadamente antes da sua utilização. 
Aplicar a cola uniformemente sobre o suporte com uma espátula dentada evitando acumulações. 
Os revestimentos devem aplicar-se directamente na cola em húmido sobre suportes absorventes 
depois do tempo de arejamento adequado. Permitir que o adesivo areje melhorará a adesão na 
etapa inicial. Aplique apenas a quantidade de cola que se possa cobrir durante o tempo de trabalho. 
Comprove periodicamente que a cola se transferiu para a parte traseira do revestimento. 
Para a instalação de revestimentos sobre suportes não absorventes, a humidade relativa (H.R.) do 
ambiente deve ser, no mínimo, de 50%. Uma vez aplicada a cola deve deixar-se arejar uns 20 
minutos (a +20ºC e uma H.R. de 65%). Como alternativa pode aplicar-se uma capa de 2mm, no 
mínimo, do cimento autonivelante ARDITEX NA (aderente sobre suportes não absorventes sem 
necessidade de primário). 
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Na instalação de revestimentos de grande formato recomenda-se arejar o adesivo 10-20 minutos 
para minimizar a contração da camada de cola. 
Os revestimentos devem alisar-se com um rolo, após a sua instalação e, uma outra vez, entre 30-
60 minutos após o primeiro alisamento. 
Os Revestimentos instalados com ARDEX AF 180 não são transitáveis mas primeiras 4-6 horas após 
a sua colocação. 
 
Nota importante: 
Não utilize primários em dispersão com o ARDEX AF 180. Assegure-se por cumprir as instruções 
de colocação indicadas pelo fabricante, assim como as normas e regras da indústria legalmente 
vinculativas. A aplicação de ARDEX AF 180MS apenas se pode efectuar com uma humidade relativa 
do ar de <75% (recomendada entre 40% e 65%) e uma temperatura ambiente>+18 °C (temperatura 
do suporte) >+15ºC). 
As ferramentas devem limpar-se imediatamente com agentes de limpeza à base de óleo ou ceras. 
 
Talochas dentadas recomendadas e quantidades a aplicar: 

(*) Quantidades calculadas com talochas dentadas Pajarito® sobre cimentos autonivelantes ARDEX. 
 
O tipo de talocha a escolher deve assegurar um correcto cobrimento do reverso do revestimento. 
Suportes estruturados e porosos necessitam de talochas com dentes maiores. 
 
Precauções: 
Manter fora do alcance das crianças.  
A ficha de dados de segurança está disponível sob pedido. 
Descarte o conteúdo / embalagem de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/inter-
nacionais. 
 
 
 

   REVESTIMENTOS TALOCHA CONSUMO*

Vinilos, Lâminas de PVC, LVT, 
PVC, revestimentos CV ou 
revestimentos de borracha

TKB A1 300-350 g/m2

Láminas de PVC, LVT, PVC 
revestimientos CV o 

revestimientos de goma, 
corcho-PVC y felpudos de 

reverso liso.

TKB A2 370-420 g/m2

Revestimentos de borracha 
>3,2mm com reverso areado, 

felpudos com reverso 
estructurado.

TKB B1 430-480 g/m2

Revestimentos puncionados e 
felpudos com reversos muito 

estructurados.
TKB B2 520-580 g/m2
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Edição: Fevereiro 2020

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

Material: Polímero de silano modificado.

Consumo: Aprox. 300 -580 g/m²

Condições de utilização:

Temperatura: > +18°C

Humidade ambiente (RH): < 75 %

Tempo de arejamento: 0 - 20 minutos.

Tempo de trabalho: Aprox. 35 minutos.

Tempo de cura: 24 – 48 horas.

Agente limpeza: Diluentes contendo óleos ou ceras, antes da secagem do material.

Embalagem: Balde de 12 kg

Armazenamento: 12 meses na sua embalagem original fechada. 
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ARDEX AF 660
Adesivo de contacto

Descrição: 
ARDEX AF 660 é um adesivo de contacto universal à base de policloropreno de muito baixo nível 
de emissões e elevada resistência aos plastificantes.  
 
Campo de aplicação: 
ARDEX AF 660 utiliza-se para a colagem de rodapés e para a instalação de escadas de revestimentos 
têxteis, de PVC homogéneo, borracha, cortiça e linóleo sobre suportes absorventes e não absor-
ventes. 
 
Preparação de suportes: 
Os suportes devem ser absorbentes, estar nivelados, permanentemente secos, firmes e isentos 
de fissuras, contaminação e substâncias que prejudiquem a adesão. 
Os suportes irregulares devem nivelar-se com a argamassa ARDEX correspondente. Tenha em con-
sideração a informação técnica das argamassas e primários ARDEX utilizados. 
Sobre suportes muito absorventes aconselha-se a dar uma camada de ARDEX AF 660 como camada 
de primário. 
 
Mistura: 
ARDEX AF 660 vem pronto a usar, de qualquer forma, para obter um rendimento optimizado, reco-
menda-se misturar a o produto para assegurar uma dispersão uniforme dos polímeros, antes da 
sua aplicação. 
 
Aplicação: 
ARDEX AF 660 aplica-se uniformemente a um suporte preparado adequadamente e no reverso do 
revestimento, utilizando uma espátula dentada fina (TBK A1), rolo velour ou trincha, de acordo com 
o reverso do revestimento. 
Deve aplicar-se suficiente material de modo a criar uma camada contínua de cola. Evitar concentrações 
de cola.  
Após a secagem inicial (testar com o dedo), os revestimentos e perfis podem ser colados. Deve 
assegurar-se o correcto posicionamento do material a aderir já que a elevada adesão inicial impede 
os ajustes do revestimento. 
Os revestimentos e perfis instalados são transitáveis imediatamente após a sua colagem. 
As juntas dos revestimentos de pavimento podem selar-se no dia seguinte. 
As áreas de aplicação devem proteger-se da exposição directa da luz solar durante a manipulação 
e a cura final (aproximadamente 3 dias).  
 
Condições de aplicação: 
Não usar com temperaturas inferiores a +15°C nem superiores a +30°C. Aquecer o revestimento 
e a cola no tempo frio numa habitação aquecida. 
 
Precauções: 
Manter fora do alcance das crianças. O líquido e os vapores são altamente inflamáveis. Prejudicial 
para a saúde por inalação. Causa irritação dos olhos. Pode causar ano aos olhos. Pode provocar 
sonolência e enjoos. 
Manter afastado de faíscas, chamas ou superfícies quentes. Não fumar. Utilizar luvas e protecção 
para a cara. Uma vez utilizado volte a selar o recipiente. 
Em caso de contacto com a pele retire toda a roupa suja e húmida. Lavar a pele com água e sabão. 
Em caso de contacto com os olhos, enxaguar com água durante vários minutos. Remover as lentes 
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de contacto à vítima, caso as tenha. Continue enxaguando. 
Evitar verter no meio ambiente 
Eliminar o conteúdo e o recipiente conforme a legislação local/regional/nacional. 
 
Para mais informação consulte a ficha de dados de segurança. 
 

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

Edição: Fevereiro de 2020

Base de matéria prima: Policloropreno dissolvido em diluente.

Tempo de arejamento: Aprox. 15 minutos.

Tempo de trabalho: Aprox. 45 minutos.

Rendimento: Aprox. 200 - 300 g/m² (dependendo da absorção do revestimento e do suporte).

Produto de limpeza: Diluente tipo  White Spirit.

Apto para mobiliário com rodas: Sim.

Apto para pavimentos com 
aquecimento radiante: Sim.

Embalagem: Lata de 5 kg.

Armazenamento: 12 meses na sua embalagem original fechada, protegida da radiação solar 
directa e da congelação. 
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Campo de aplicação: 
Adesivo de poliuretano bicomponente de cor verde para a instalação de relva artificial sobre: 
 

• Fita de poliéster. 
• Suportes absorventes e não absorventes. 
• Suportes drenantes húmidos, ainda que superficialmente secos. 

 
Utilização em exteriores. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte, com capacidade de drenagem, deve ser adequado para a utilização desejada e, além 
disso, deve estar planimétrico e sólido, não possuir fissuras, sujidade ou outras substâncias que 
impeçam a aderência. O suporte e o revestimento deve estar superficialmente secos. 
 
Utilização: 
Deve temperar-se adequadamente a cola WAKOL PU 272 antes de se utilizar. 
O agente endurecedor (componente B), de cor verde, adiciona-se à resina (componente A) e agi-
tam-se conjuntamente através de um misturador provido de agitador, a velocidade lenta (300-600 
rpm) até obter uma consistência e cor uniforme. 
É muito importante que os componentes fiquem bem misturados (consegue-se agitando pelo menos 
durante 3 minutos). Parte da mistura pode ser reintroduzida na embalagem do endurecedor para 
acabar de recolher os restos que possam ter ficado na embalagem. 
Aplique a cola de forma uniforme com uma talocha dentada, evitando acumulações. Coloque o reves-
timento sobre a cola ainda húmida e pressione com força, colocando pesos até que a cola endureça. 
Assegure-se que o reverso do revestimento está suficientemente humectado de cola 
As zonas concluídas não se devem pisar durante as primeiras 4-6 horas. 
Ao final de 24-48 horas após a aplicação da cola, esta alcança a sua máxima força adesiva, podendo 
o pavimento entrar em carga completa. 
Limpe as ferramentas com os panos WAKOL RT 5960 imediatamente após a utilização. Uma vez 
endurecido a cola de relva artificial WAKOL PU 272 apenas se pode eliminar mecanicamente. 
 
Importante: 
Não aplicar o adesivo a uma temperatura de suporte inferior a +15°C ou ambiente inferior a +18°C. 
Por sua vez recomenda-se que a Humidade Relativa no momento da instalação esteja compreendida 
entre 40% e 60%, e nunca seja superior a 75%. Toda a informação indicada nesta ficha técnica 
refere-se a condições de temperatura de aprox. +20°C e 50% de Humidade Relativa. Com tempo 
firo, aqueça o material pelo tempo necessário num local quente, uma vez que, de outro modo, não 
se pode assegurar a correcta miscibilidade. 
 
Asseguramos a elevada e uniforme qualidade dos nossos produtos. Todos os dados estão baseados 
em ensaios e muitos anos de experiência prática e referem-se a condições estandardizadas. A 
grande variedade de materiais utilizados e as diferentes condições de aplicação, que não estão sob 
o nosso controle, descartam qualquer reclamação baseada nesses dados. Devem seguir-se as ins-
truções do fabricante do revestimento e levar-se em consideração os estândares e códigos de boas 
práticas aplicáveis actualmente. Wakol proporcionará assistência técnica com muito gosto em caso 
de necessidade. 
 
A última versão das Fichas Técnicas dos produtos pode encontrar-se em www.wakol.com. 

INTERCOLL PU 272
Adesivo para Relva Artificial 
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

1) O consumo depende da estrutura da superfície e da absorção do suporte. 
2) Seleccione o tamanho da talocha com o objectivo de cobrir o reverso do revestimento completamente com a acola.

Edição: Novembro de 2019

Base de matéria prima: Poliuretano.

Proporção de mistura: 10,7 partes em peso do componente A + 1 parte em peso do componente B. 

Tempo de arejamento: Nenhum.

Tempo aberto: Aprox. 90 minutos.

Pot-life: Aprox. 80 minutos.

Tempo de cura: Aprox. 24 horas. 

Temperatura de aplicação: De +10 °C a +35 °C

Produto para limpeza: Panos WAKOL RT 5960 antes que a cola endureça. 

Tempo de armazenamento: 12 meses à temperatura ambiente.

Temperatura de armazenamento: Não sensível às geadas.

GISCODE: Não aplicável.

Aplicação e consumo1):
TKB B32) 850 - 1050 g/m²  
Superfície completa o na zona de união (cobrindo completamente a fita de 
poliéster) 
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Descrição: 
Polímero de silano modificado, que endurece por reação com a humidade. 
 
Propriedades: 
Adesivo elástico de polímero de silano modificado duro, de grande resistência ao rasgo para a 
colagem de: 
 

• Parqué industrial segundo a Norma DIN EN 14761 (16 mm de espessura, máx. 200 mm de 
comprimento). 

• Tiras de parqué segundo a Norma DIN EN 13226. 
• Parqué multicamada segundo a Norma DIN EN 13489. 
• Pavimentos de madeira maciça de acordo com a norma DIN EN 13629 e DIN EN 13990 (18 

cm de largura, relação espessura: largura, 1:8). 
• Parqué em mosaico segundo DIN EN 13488. 
• Lamparqué de madeira maciça segundo Norma DIN EN 13227. 
• Pavimentos planos de cortiça de acordo com a norma DIN EN 12104. 
• Pavimentos de cortiça com camada intermédia HDF/MDF segundo Norma DIN EN 12104. 
• Lâminas de desacoplamento e isolamento acústico ARDEX 

 
Sobre suportes interiores absorventes ou não absorventes adequados. 
 
Preparação de suportes: 
O substrato deve satisfazer os requisitos da norma DIN 18356, “obras de parqué”. Em particular, 
deve estar nivelado, seco de forma permanente, firme, resistente, livre de agentes separadores ou 
fissuras, deve ter também uma elevada resistência à tração e à compressão e deve ser convenien-
temente preparado. 
Os pavimentos de argamassa de cimento e areia ou de sulfato de cálcio devem ser pré-tratados 
mecanicamente e aspirados em profundidade de acordo com as indicações do fabricante do pavi-
mento. 
Para o enchimento de furos deve ser feito com as argamassas e primários ARDEX adequados. Se 
o pavimento estiver livre de pó, o parqué pode ser colado utilizando diretamente o ARDEX AF 480. 
Se for necessário um primário (por ex.: em suportes não absorventes), utiliza-se o primário de poliu-
retano monocomponente ARDEX PU30 aplicado em camada fina (por ex.: pavimentos de cerâmica). 
Depois de aplicado o primário ARDEX PU 30 deve esperar-se, no mínimo, 60 minutos antes de 
aplicar o adesivo ARDEX AF 480. Para a colocação de parqué de grande formato, caso o suporte 
apresente asperezas importantes, deve alisar-se e/ou nivelar-se utilizando a argamassa autonivelante 
Ardex adequada. 
Quando se aplica sobre ARDEX K55 (em espessura não superior a 10 mm), ARDEX AF 480 pode 
ser aplicado depois de se ter alcançado a transitabilidade (2 horas). Deve-se aplicar o adesivo em 
toda a superfície do lado posterior do parqué na sua colocação. 
 
Sistema ARDEX: 
Aplicado em combinação com outros produtos ARDEX classificados como EC1 de acordo com EMI-
CODE, gera-se um sistema com um nível muito baixo de emissões e quase sem odor. ARDEX AF 
480 é fisiológica e ecologicamente seguro uma vez seco. 
 
 
 
 

ARDEX AF 480
Adesivo de polímero de silano modificado  
firme-elástico
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Aplicação: 
Deve temperar-se adequadamente o ARDEX AF 480 antes de este ser utilizado. 
Aplique o adesivo uniformemente sobre o substrato com uma espátula dentada. Aplique apenas a 
quantidade de adesivo que pode ser coberta durante o tempo de colocação. Coloque os elementos 
de parqué e bata-lhes suavemente até que encaixem corretamente. Certifique-se de que a parte de 
trás do parqué foi total e uniformemente humedecida com o adesivo. Deve evitar-se a acumulação 
de adesivo nas uniões entre as diferentes lâminas. 
Assim que o parqué estiver instalado (em particular nos formatos de maior tamanho), confirme ime-
diatamente se existem zonas secas e coloque um peso por cima (caso seja necessário) até que o 
adesivo tenha endurecido. 
Retire imediatamente qualquer excesso de adesivo do substrato com uma espátula lisa. 
Devem prever-se juntas de dilatação tendo em consideração a geometria da sala, o tipo de madeira 
e o tipo de parqué. 
 
Nota importante: 
Não utilize primários em dispersão com ARDEX AF480. Certifique-se de que cumpre as instruções 
de colocação indicadas pelo fabricante, bem como as normas e regras da indústria legalmente vin-
culativas. A aplicação de ARDEX AF480 apenas pode ser feita com humidade relativa no ar de <75% 
e uma temperatura ambiente> +18 °C. 
Com o objetivo de garantir uma boa adesão ao longo do tempo, o parqué deve ser utilizado com 
uma humidade da madeira que corresponda aproximadamente ao valor médio aplicável para o clima 
em que esteja prevista a utilização habitual do parqué (condições de aplicação = condições de uti-
lização). 
Quando se verifica os valores de humidade deve ter-se em consideração um valor médio de apro-
ximadamente dez medições, onde as medições individuais poderão variar +/- 2% em relação ao 
valor médio. 
Em madeiras que contenham grandes quantidades de gorduras ou óleos na sua composição, deve 
verificar-se previamente que alcançam uma correta adesão. Em caso de dúvida efetue testes de 
adesão.  
As ferramentas devem ser limpas imediatamente com agentes de limpeza à base de óleo ou ceras. 
Caso só se utilize uma parte do conteúdo da embalagem, deve voltar-se a colocar a lâmina de 
alumínio sobre o restante adesivo. 
Os parqués recém-instalados são transitáveis ao fim de 24 horas. Deve esperar-se até que a madeira 
tenha alcançado o nível de humidade de equilíbrio com o ambiente antes de realizar tratamentos 
superficiais nos parqués não tratados. 
Sobre suportes não absorventes ou de má qualidade deve esperar-se 48 horas antes de realizar 
qualquer tratamento na madeira. 
Importante: Devem ler-se as instruções de instalação do fabricante do pavimento, bem como as 
normas de instalação aplicáveis na obra. 
 
Talochas dentadas recomendadas e quantidades a aplicar: 
Réguas de madeira, mosaico de parqué: TKB B3, 800 - 1000 gr/m² 
Placas de isolamento acústico e de desacoplamento: TKB B3 - TKB B15, 800 - 1500 gr/m² 
Lamparqué de madeira maciça, parqué de tiras, parqué multicamada: TKB B6, 900 - 1000 gr/m² 
Réguas de grande formato de madeira maciça e parqué multicamada, réguas de madeira maciça: 
TKB B11 - TKB B15, 1000 - 1500 gr/m² 
O tipo de talocha a escolher deve garantir uma correta cobertura da parte de trás do parqué. 
Suportes estruturados e porosos necessitam de talocha com dentes maiores. 
*Quantidades calculadas com talochas dentadas Pajarito® sobre argamassas autonivelantes ARDEX. 
 

254



255

AR
DE

X 
AF

 4
80

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

Edição: Fevereiro 2020

Material: Polímero de silano modificado.     

Consumo: Aprox. 800 -1500 g/m²

Condições de utilização:

Temperatura: > +18°C

Humidade ambiente (RH): < 75 %

Tempo de espera: Nenhum.

Tempo de trabalho: Aprox. 40 minutos.

Tempo de espera para lixar: 24-48 horas dependendo do suporte.

Agente limpeza: Diluentes contendo óleos ou ceras, antes da secagem do material.

Embalagem: Balde de 18 kg

Armazenamento: 12 meses na sua embalagem original fechada.
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ARGAMASSAS PARA RENOVAÇÃO 
DE PAREDES E FACHADAS

ARDEX A828 LEMON 

ARDEX F11 

ARDEX R1 

REVOPLAST 

ARDEX F5 

ARDEX W820 Super finish 

ARDEX B12 

ARDEX R4 

ARDEX W600 
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Campo de aplicação: 
Para alisar e estucar pré-fabricados, betão, cimento, bem como placas isolantes e de contenção 
antes de trabalhos de pintura. 
Enchimento de grandes superfícies profundas em paredes e tetos. 
Enchimento de gretas, fissuras, bem como juntas de placas de gesso e outras placas de construção. 
Estuque de paredes de calcário e elementos planos. 
Fechar juntas em tetos com acabamento de cimento. 
Colocar ornamentos de gesso. 
Colocar suportes em instalações, armários. 
Para interiores 
Com odor a limão. 
 
Composição: 
Pó branco à base de gesso sintético. 
Misturado com água obtém-se uma argamassa suave e pastosa, que quando endurece adere sobre 
paredes e tetos, quer sejam de alvenaria, betão, cimento, cal, gesso, estuques de cimento ou placas 
de construção. 
ARDEX A828 LEMON tem uma grande capacidade de enchimento, não descola e pode aplicar-se 
em camadas de vários cm. de espessura numa só passagem. 
ARDEX A828 LEMON é um material transpirável e adequado como suporte para pinturas ou colagens 
posteriores. 
 
Preparação dos suportes: 
O suporte deve estar áspero, seco, duro e livre de pó, sujidade ou outros elementos desintegráveis. 
Elimine os papéis de parede, tintas pouco resistentes e estuques soltos. 
Sprays, óleos, vernizes e suportes semelhantes devem ser limpos cuidadosamente antes da aplicação. 
Todos os suportes não porosos e impermeáveis devem tratar-se antes com o primário ARDEX P82 
ou ARDEX P4. Os suportes porosos devem tratar-se antes com o ARDEX P51, diluído em água a 
1:3. 
 
Modo de aplicação: 
Num recipiente deita-se água limpa e mistura-se o pó, agitando-se energicamente. Espere 1 minuto 
e volte a bater até obter uma mistura homogénea e cremosa. 
São necessários aproximadamente 9 litros de água para misturar 15 kg de ARDEX A828 LEMON. 
Após um tempo de repouso de aproximadamente 1 a 3 minutos, agite novamente. A argamassa 
está preparada para ser aplicada durante 1/2 hora. 
A argamassa aplica-se sem que descole das juntas, fissuras ou gretas. A superfície fica, assim, 
sem gretas. Para conseguir superfícies lisas, a camada aplicada, depois de ter endurecido, pode 
ser humedecida e depois de 1/4 hora, pressione fortemente com uma talocha fina. Em caso de 
dúvida efetue um teste prévio. ARDEX A828 LEMON deve ser trabalhado a temperaturas superiores 
a +5ºC e inferiores a +30ºC. 
 
Tratamento posterior: 
Para pinturas ou colagens posteriores, a camada aplicada deve estar seca. 
Normalmente não é necessária uma segunda camada para o reforço da primeira. 
De qualquer das formas para melhorar uma secagem desigual da pintura posterior, pode-se, depen-
dendo da capacidade de enchimento da tinta, realizar uma camada de fundo. 
Os acabamentos por baixo de revestimentos impermeáveis de casas de banho e acabamentos 
resistentes à água como, por exemplo, em divisões húmidas, realiza-se com ARDEX F11. 

ARDEX A828 LEMON
Pasta para renovação de paredes interiores, multiusos
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Regra geral: 
Pode-se eliminar a colocação de fitas de proteção entre placas de gesso sempre que os ângulos 
de tais placas estiverem bem dispostos e permitam o enchimento completo da junta (espessura 
mínima de 3 mm). 
 
Gestão de resíduos: 
Á eliminação de resíduos e embalagens vazias deve efetuar-se de acordo com a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente.  
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)
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Relação da mistura: 9 litros de água : 15 kg. Pó Representam 1 vol. água : 1 3/4 vol. pó.

Densidade: Aprox. 1.0 kg/litro

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 1,5 kg/litro

Rendimento: Aprox. 1.0 kg. pó /m² e mm.

Trabalhabilidade (20°C): Aprox. 30 minutos

Rendimento segundo qualidades Q1-Q4:

Q1 - 0,3 kg/m2 
Q2 (sobre Q1) - 0,1 kg/m2 
Q3 (sobre Q2) - 0,2 kg/m2 
Q4 (área completa) kg/m2·mm de espessura

Pinturas e colagens: Quando seco

Resistência à compressão: Após 28 dias 9 N/mm²

Resistência à flexotração: Após 28 dias 4 N/mm²

Valor pH: Aprox. 8

Embalagem: Sacos de 15 e 5 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

Edição: Fevereiro de 2020

0432

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

08

53135 
EN 13963:2005/AC:2006 
ARDEX A 828 LEMON 

Pasta para o enchimento de juntas sem fita 
EN 13963:4B

Carga en ruptura:                                               > 400 N

Reação ao fogo:                                                         A1
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Campo de aplicação: 
Alisar, reparar e nivelar fachadas, muros, paredes e tetos. 
Revestir e nivelar as superfícies de betão liso, alvenaria bruta e estuques. 
Enchimento de gretas, fissuras e grandes irregularidades em paredes e tetos. 
Superfície de alisamento em paredes interiores de blocos de betão celular. 
Para exteriores e interiores. 
 
Descrição do produto: 
Pó branco à base de cimento. 
Ao misturá-lo como água produz uma argamassa elástica pastosa que, através de hidratação e 
secagem em qualquer espessura de camada, endurece numa massa quase sem tensão, transpirável, 
resistente à água, aos sais e às intempéries. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte pode estar seco ou húmido, mas deve ser rugoso, firme, estar livre de pó e de outras 
partículas soltas. Devem eliminar-se os papéis pintados, as tintas pouco aderentes ou pouco secas 
e os estuques soltos. 
No interior, antes de aplicar o produto, o suporte deve ser limpo tirando os revestimentos de spray, 
óleo, plástico e outros restos de densidades semelhantes como ceras, óleos e gorduras. Todas as 
superfícies lisas e pouco porosas devem ser tratadas antes com o primário ARDEX P82 ou ARDEX 
P4 como ponte de adesão. Deve-se aplicar o primário ARDEX P51 nos suportes à base de gesso 
(ver as fichas técnicas dos primários indicados). 
No exterior, antes de aplicar a argamassa, todos os revestimentos devem eliminar-se totalmente e 
as superfícies lisas têm de ser raspadas.  
 
Modo de aplicação: 
Deite água limpa num recipiente limpo e agite bem. Espere 1 minuto e volte a bater até obter uma 
mistura homogénea e cremosa. 
Para misturar 25 kg. de pó de ARDEX F11 necessita-se aprox. 8 1/2 litros de água. 
Com uma temperatura de +18 até +20°C, a argamassa pode ser utilizada durante aprox. 30 minutos 
numa fase de trabalho sem misturar com areia, aplicando uma camada de vários milímetros e, 
quanto estiver reduzido com areia, em qualquer espessura. Seca em aprox.1 1/2 hora, através da 
hidratação e com secagem a temperaturas normais, até um estado que permita um tratamento 
posterior, um lixagem ou novamente um estanhado com ARDEX F11. 
Para camadas superiores a 5 mm, deve-se adicionar à argamassa ARDEX F11 areia lavada de gra-
nulometria 0 - 4 mm, até um terço do volume da argamassa. 
As fissuras do suporte podem ser seladas com a argamassa ARDEX F11. 
As fissuras finas de colocação e dos estuques têm de ser ampliadas antes de as encher com a 
argamassa ARDEX F11.Caso se produzam movimentos de construção, não se pode excluir a pos-
sibilidade de aparecimento de novas gretas. 
Em caso de dúvida, deverão realizar-se testes. 
ARDEX F11 deve ser aplicado no exterior e no interior a temperaturas superiores a+5ºC e inferiores 
a +30ºC. 
 
Tratamento posterior: 
Depois de totalmente seco, ARDEX F11 pode ser pintado com cores resistentes à cal. A secagem 
completa depende da espessura da camada de argamassa e das condições do tempo em cada 
caso. Uma base ainda húmida pode causar eflorescências. 

ARDEX F11
Argamassa para renovação de fachadas
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Devem seguir-se as recomendações de utilização das tintas sobre bases de cimento indicadas pelos 
fabricantes, independentemente de se tratar de aplicações em toda a superfície ou parciais. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 
 
 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)
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Relação da mistura: Aprox. 8,5 litros de água por 25 kg de pó. Correspondem aprox. a 1 vol. 
de água : 2 3/4 vol. de pó.

Densidade: Aprox. 1,1 kg/litro.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 1,7 kg/litro.

Rendimento: Aprox. 1,2 kg. de pó/m²/mm.

Trabalhabilidade (20°C): Aprox. 30 minutos.

Trabalhos de pintura e de adesão: Depois da secagem.

Resistência à compressão: Ao fim de 7 dias aprox. 6 N/mm² 
Ao fim de 28 dias aprox. 14 N/mm²

Resistência à flexotração: Ao fim de 7 dias aprox. 2 N/mm² 
Ao fim de 28 dias aprox. 4 N/mm²

Valor pH: Aprox. 11,5.

Embalagem: Saco de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.
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ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

12

56190 
EN 1504-3:2006 

ARDEX F11 
Argamassa cimentosa modificada com polímeros (PCC) para  

reparação (não estrutural) de estruturas de betão 
EN 1504-3:R1

Resistência à compressão: Classe R1

Conteúdo iões de cloreto: ≤ 0.05 %

Adesão: ≥ 0.8 N/mm²

Retração/Expansão Controlada: NPD

Resistência à carbonatação: NPD

Módulo Elástico: NPD

Compatibilidade Térmica  Parte 1 
Em ciclos de gelo - degelo com imersão 
em sais de degelo: ≥ 0.8 N/mm²

Resistência ao deslizamento: NPD

Coeficiente de expansão térmica: NPD

Absorção Capilar: NPD

Reação ao fogo: NPD

Substâncias perigosas: Cumpre com 5.4 de EN 1504-3
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Campo de aplicação: 
Alisar e aplicar sobre suportes verticais e tetos para a posterior colocação de papéis pintados, 
pinturas, estuques em dispersão e qualquer outro revestimento de parede. 
Enchimento de fissuras, fissuras profundas, gretas, bem como juntas no caso de placas de reboco 
e outras placas pré-fabricadas. Selar juntas nos tetos de betão pré-fabricado. Para interiores. 
 
Descrição do produto: 
Pó branco de cimentos especiais e pós de material plástico com efeito plastificante. 
O pó mistura-se com água até obter uma massa homogénea e sem grumos que seja fácil de betumar 
e que se possa utilizar durante aprox. 45 minutos. 
As camadas secas têm poucas tensões e são permeáveis ao vapor de água. 
ARDEX R1 não fomenta a corrosão. 
 
Preparação dos suportes: 
Suportes de: 

- Betão  
- Estuque de cimento e de cimento calcário 
- Estuque de gesso 
- Muros 
- Estuques minerais e de resinas artificiais 
- Placas de gesso cartonado. 
- Placas de gesso com fibras 
- Azulejos e revestimentos cerâmicos 
- Pinturas em dispersão resistente às lavagens 
- Tintas de laca acrílica 
- Papéis pintados de fibra de vidro 

 
Devem estar secos, firmes, resistentes à carga e livres de pó, sujidade e outros agentes desagre-
gadores. Devem eliminar-se as tintas antigas, mal aderidas e pouco ligadas, bem como estuques 
e papéis pintados soltos. Deve-se aplicar primário nos suportes de gesso com o ARDEX P51, diluído 
em água a 1:3. As tintas de laca acrílica, de resinas alquídicas, bem como os revestimentos de 
azulejos e de tijoleiras, requerem uma camada anterior de pouca espessura da argamassa ARDEX 
R1. Depois da secagem do camada anterior, ao fim de aprox.30 - 60 minutos, leva-se a cabo a apli-
cação da argamassa com a espessura de camada desejada. 
 
Modo de aplicação: 
Deite água limpa num recipiente limpo e misture bem. Espere 1 minuto e volte a bater até obter 
uma mistura homogénea e cremosa. 
Requer-se aproximadamente 12,5 litros de água para misturar 25 kg de pó de ARDEX R1. Apenas 
se deve preparar o material que possa ser utilizado no decorrer de 45 minutos. 
Depois de um tempo de “maduração” de 1 a 3 minutos e voltando a mexer, a argamassa pode ser 
utilizada durante aprox. 45 minutos (+20ºC) e pode-se colocar imediatamente com a espessura de 
camada desejada, até um máximo de 10 mm. 
Ao fim de 40-60 minutos, depois da aplicação do produto, já se pode começar o acabamento 
posterior, que é possível realizar durante aprox.20-30 minutos segundo a absorção do suporte e 
temperatura. A camada de argamassa raspa-se pressionando fortemente com a espátula, para con-
seguir superfícies suficientemente lisas para a maioria das aplicações. Durante aprox. 50 minutos, 
no entanto pode-se realizar um alisamento posterior com uma esponja ligeiramente humedecida, 
com o objetivo de obter superfícies especialmente lisas. 

ARDEX R1
Argamassa para renovações e novas obras
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Também é possível polir com disco de feltro as superfícies e posteriormente raspar bem com a 
espátula. As temperaturas inferiores aumentam e as temperaturas superiores diminuem os tempos 
de secagem. Em caso de dúvida efetue testes de superfície. 
ARDEX R1 deve ser utilizado com temperaturas superiores a+5°C e inferiores a +30°C. 
 
Tratamento posterior: 
À temperatura normal (+18°C - +20°C), as aplicações de argamassa para camadas grossas também 
terão secado o suficiente ao fim de 1 dia para poder fazer trabalhos de pintura ou de cobertura de 
papel e de estuques com resinas artificiais. 
As camadas de argamassa de ARDEX R1 não podem tratar-se com fluorosilicatos. No caso de apli-
cações faseadas, deve ter-se em consideração as diferenças de absorção e de alcalinidade do 
suporte nos trabalhos posteriores. Devem observar-se as recomendações de utilização de tintas, 
papéis pintados, estuques de dispersão e revestimentos de paredes. Para a lixagem das superfícies 
de ARDEX R1 recomenda-se utilizat discos abrasivos de grão 180-240 
 
Advertência: 
Contém cimento. Reage alcalinamente. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. 
Manter fora do alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de 
contacto com os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso 
do acidentado possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Evite respirar o pó. 
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 
 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Edição: Fevereiro de 2020

Relação da mistura: Aprox. 12,5 litros de água: 25 kg de pó que correspondem aprox. a 1 vol. 
de água: 2 vol. de pó.

Densidade: Aprox. 1,0 kg/litro.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 1,1 kg/litro.

Rendimento: Aprox. 0,8 kg de pó/m²·mm.

Rendimento segundo qualidades Q1-Q4:

Q1 - 0,2 kg/m2 
Q2 (sobre Q1) - 0,1 kg/m2 
Q3 (sobre Q2) - 0,2 kg/m2 
Q4 (área completa) - 0,8 kg/m2 por cada mm de espessura

Trabalhabilidade (+20°C): Aprox. 45 minutos.

Dureza Brinell: Após 1 día aprox. 5 N/mm².Após 7 días aprox. 12 N/mm².

Resistência à compressão: Após 28 días aprox.4 N/mm²

Resistencia à flexotracção: Após 28 días aprox. 2 N/mm²

Valor pH: Argamassa fresca: aprox. 12.Argamassa curada: aprox. 10.

Embalagem: Saco de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.
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Argamassa para a regularização de fachadas

Campo de aplicação: 
Realização de grafite clássica, estuques, raspagem, rugosos, etc. 
Igualização e correcção de suportes verticais de betão, reboco ou alvenaria (excepto betão celular). 
Regularização de paramentos verticais antes de aplicar i revestimento final adequado. 
 
Descrição do produto: 
Pó à base de cimento melhorado de cor branca. 
É hidrófugo pela adição de aditivos especiais na sua composição. 
Não se retrai durante o processo de secagem, minimizando em grande medida o aparecimento de 
fissuras. A sua excelente plasticidade facilita a sua aplicação. Apresenta a coesão interna necessária 
para evitar que se produzam segregações, descolagens ou perdas de material quando é aplicado 
adequadamente. Uma vez curado, as capas já secas possuem pouca tensão, e são permeáveis ao 
vapor de água. 
 
Preparação do suporte: 
As superfícies devem estar limpas, livres de pó, partículas soltas, restos de tinta, óleos, etc. É con-
veniente que as superfícies tenham uma certa porosidade para conseguir uma melhor aderência. 
Para melhorar o suporte a revestir, é aconselhável aplicar ADILATEX diluído com água na proporção 
1:5, numa ou duas demãos dependendo da absorção do suporte ou ornamento. 
 
Modo de aplicação: 
Deite água limpa num recipiente limpo e mexendo bem, misture tanto pó conforme necessário até 
que se produza uma argamassa homogénea e sem grumos. 
Para a mistura de 25 kg de pó REVOPLAST requer-se aproximadamente 4 litros de água. Também 
é misturado com água + ADILATEX na proporção de 4:1 ou 5:1. 
Estende-se a argamassa, assim preparada, com uma talocha de aço inoxidável limpa e lisa. Passados 
10-20 minutos, procede-se ao talochamento. 
A espessura pode oscilar entre 1/2 e 2 cm, sendo o normal, uma média de 1 cm. Para espessuras 
superiores a 1 cm, aconselha-se fazer a aplicação em duas camadas, deixando uma hora, como 
tempo mínimo, antes de aplicar a segunda demão. 
Admite tingimento com corantes estáveis aos raios ultravioleta. 
O acabamento final pode ser liso ou pétreo, uma camada com pintura, com tingidos em massa ou 
com a argamassa de restauração ARDEX F3 dando o acabamento tradicional tanto na alta decoração 
como na restauração de edifícios. 
Outras ferramentas recomendadas que dependem do acabamento final são: palustra de plástico, 
escova ou esponjas. Para grafite, utilize grampos ou facas adequadas ao desenho. Podem utilizar-
se stencils ou modelos de papel, cartão, plástico ou metal. 
Para grandes superfícies, pode-se utilizar uma máquina de projetar. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
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Aspeto: Pó de cor branca.

Relação da mistura: Aprox. 4 litros de água : 25 kg de pó.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 2 kg/litro.

Rendimento: 1,5 kg/m²/mm

Revestimento: Até 10 mm de espessura: aprox. 1 dia.

Trabalhabilidade (20°C): Aprox. 60 minutos.

Resistência à compressão: Após 28 dias, aprox. 15 - 20   N/mm²

Resistência à flexotração: Após 28 dias, aprox. 2,5 - 3   N/mm²

Resistência à tração: Após 28 dias, aprox. 1,5 - 2   N/mm²

Embalagem: Saco de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 
 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Edição: Fevereiro de 2020
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ARDEX F5

Campo de aplicação: 
Paredes e tetos. Interiores e exteriores. 
Enchimento de cavidades, fissuras, irregularidades, estrias, restauração de fachadas, paredes e 
tetos, bem como alisamento de paredes e tetos interiores antes da aplicação de tintas em dispersão, 
revestimentos minerais, pinturas de silicone e silicato, técnicas de envernizamento e de revestimento. 
Para restaurar fissuras de tipo classe A1 e A2, segundo a diretriz 19 BFS. 
 
Descrição do produto: 
Pó branco com aglomerantes hidráulicos especiais, pós de resina e produtos de enchimento sele-
cionados, fibras Microtec® e aditivos especiais. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte, por exemplo, revestimento de cimento, revestimento de cal, betão, pavimento de tijolos 
de alvenaria, tijoleiras, azulejos (as superfícies vitrificadas devem ser desbastadas), tintas em 
dispersão e revestimentos minerais...deve estar seco, firme, resistente e livre de pó e de outros 
materiais prejudiciais à aderência. 
Os revestimentos elásticos ou vitrificados, bem como tinta solta ou papel de parede solto, devem 
ser eliminados. Os primários não são necessários excepto em suportes de gesso ou argamassas 
à base de gesso, em que se deve aplicar o primário ARDEX P51 (ver ficha técnica) 
 
Modo de aplicação: 
Deita-se água limpa num recipiente misturador e, enquanto se agita vigorosamente, acrescenta-se 
e mistura-se tanto pó quanto o necessário para obter uma mistura sem grumos. 
São necessários aproximadamente 7,5 litros de água para misturar 15 kg de pó ARDEX F5. 
São necessários aproximadamente 2,5 litros de água para misturar 5 kg de pó ARDEX F5. 
A uma temperatura de +18°C a +20°C a argamassa pode ser aplicada durante aprox. 30 minutos 
e pode ser aplicada imediatamente a qualquer espessura requerida. 
Depois de aproximadamente 40 minutos após ter aplicado a camada, deve proceder-se ao alisamento 
posterior durante aprox.20 minutos. 
O tempo de aplicação, o tempo de endurecimento e o tempo para iniciar os tratamentos posteriores, 
dependem da espessura da camada aplicada, da temperatura e da exposição à luz solar. As tem-
peraturas altas encurtam o tempo de aplicação, enquanto as baixas o aumentam.  
Para o enchimento de cavidades e fissuras, bem como para o esculpir suportes rugosos, ARDEX 
F5 pode ser misturado com areia seca. O coeficiente da mistura deve ser de 1 vol.de composto: 
0,3 vol.de areia. Não é necessário acrescentar mais água. 
Em caso de dúvida efetue um teste. ARDEX F5 deve ser trabalhado a temperaturas superiores a 
+5°C e inferiores a +30°C, tanto no interior como no exterior. 
 
Reparação de fissuras: 
Para reparar fissuras superficiais de tipo classe A1, até fissuras transferidas no revestimento, tipo 
A2, o ARDEX F5 deve ser aplicado com uma talocha de alisamento. De seguida, a argamassa deve 
ser aplicada com uma talocha dentada para integrar a malha de reforço. A segunda camada deve 
ser aplicada fresco sobre fresco (quando a primeira camada ainda estiver húmida). 
 
Tratamento posterior: 
Passado 1 dia, quando a camada aplicada de 10 mm de espessura já estiver seca, pode-se aplicar 
os posteriores sistemas de pintura ou revestimento. Para espessuras superiores a 10 mm, o tempo 
de secagem será de 2 ou 3 dias. 

Argamassa de acabamento, reforçado com fibras
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Para reparação de remendos, observe a porosidade e alcalinidade do suporte. 
Siga as instruções dos fornecedores de tinta e do revestimento.  
 
Nota: 
As camadas de ARDEX F5 são permeáveis ao vapor de água. 
A velocidade de transmissão do vapor de água μ, é, para ARDEX F5 aprox. 60, sendo que para uma 
argamassa de cimento convencional é de aprox. 25. 
 
A ter em consideração: 
Para camadas mais grossas, por exemplo enchimento de cavidades e gretas que deverão estar 
secas ao fim de um dia, recomendamos utilizar o composto de enchimento ARDEX F3. Depois de 
um tempo suficiente de secagem de aprox.90 minutos, essas áreas podem-se trabalhar por cima 
com ARDEX F5. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor.
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 
E-08520 Les Franqueses del Vallès -  

Barcelona - SPAIN 
14

56149 
EN998-1:2010-12  

ARDEX F5 
Massa para fachadas  
EN998-1:GP-CS IV-W2

Absorção de água: W2

Permeabilidade à água depois de ciclos 
climáticos de acondicionamento: PND

Permeabilidade ao vapor de água: ≤70

Adesão: ≥1,0 N/mm² padrão de fratura B

Adesão depois de ciclosclimáticos de 
acondicionamento: PND

Condutividade térmica/Densidade: PND

Condutividade térmica (Com argamassas  
de gesso de alisamento térmico): PND

Durabilidade de argamassas parareboco 
mono-camada OC: PND

Durabilidade de todas as    Avaliação de conformidade 
argamassas para reboco/ a normativa aplicável 
revestimento exceto OC: no local de utilização.

Substâncias perigosas: Consulte a folha de segurança

Reação ao fogo: F

Edição: Fevereiro de 2020 AR
DE

X 
F5

Relação da mistura: Aprox. 7,5 litros de água e 15 kg de pó, são equivalentes a aprox. 1 vol. de 
água: 2 vol. de pó.Aprox. 2.5 litros de água para 5 kg de pó.

Densidade de pó: Aprox. 1,0 kg/litro.

Densidade da argamassa fresca: Aprox. 1,4 kg/litro.

Consumo: Aprox. 0,9 kg de pó/m²/mm

Revestimento: Até 10 mm de espessura: aprox. 1 dia.

Trabalhabilidade (20°C): Aprox. 30 minutos.

Pintura e colagem: Quando tiver secado.

Resistência à compressão: Após 7 dias: aprox. 7 N/mm²  
Após 28 dias: aprox. 12 N/mm²

Resistência à flexotração: Após 7 dias: aprox. 3,0 N/mm²  
Após 28 dias: aprox. 5,0 N/mm²

Valor pH: Aprox. 11.

Embalagem: 5 kg - 15 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.
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ARDEX W820 Super Finish
Massa de revestimento projetável

Campo de aplicação: 
Paredes e tetos em interiores. Para alisar, betumar e revestir paredes e tetos de betão, argamassa, 
blocos, placas de gesso cartonado ou outros suportes adequados. Para o enchimento de furos, 
concavidades e gretas. Para o enchimento de juntas em placas de reboco, ou outros painéis de 
construção ou de pré-fabricados de betão. 
 
Descrição: 
Pó branco com aditivos especiais, resinas redispersáveis e resinas selecionadas. ARDEX W820 
SUPERFINISH tem uma grande capacidade de enchimento e é facilmente aplicável em camada fina 
e camada grossa. ARDEX W820 SUPERFINISH é permeável ao vapor de água e é um suporte 
adequado para pinturas, reboco em dispersão ou outras aplicações. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte deve estar seco, firme, resistente e isento de pó, sujidade ou outros agentes que possam 
prejudicar a aderência. Tintas elásticas ou vernizes, bem como, tintas ou argamassas mal aderidas 
ou papel de parede, devem ser eliminadas. ARDEX W820 SUPERFINISH pode ser aplicado diretamente 
sobre suportes rígidos absorventes. Suportes de betão muito absorventes, ou suportes desintegráveis, 
devem levar primário ARDEX P51 diluído em água 1:3. Suportes finos, lisos e absorventes, como 
vernizes, tintas plásticas, cerâmica, etc., devem levar primário ARDEX P82 ou ARDEX P4. 
 
Aplicação: 
ARDEX W820 SUPERFINISH pode ser aplicado à mão ou com máquinas de projectar. Caso se utilizem 
máquinas de projectar, ajuste a quantidade de água até obter uma consistência suave. Na utilização 
de bombas para projetar, deve misturar-se o pó de ARDEX W820 num cubo cilíndrico de aprox.40 
l, com uma vara espiral, por exemplo Colomix WK140 com água, até obter uma argamassa suave, 
homogénea e sem grumos. São necessários aproximadamente entre 11 e 16 litros de água por 
saco de pó. Em aplicações manuais, a argamassa deve misturar-se conforme descrito anteriormente, 
mas utilizando 11-12,5 litros de água na mistura. Com aplicação a rolo, num saco de 25 kg de 
ARDEX W820 misturam-se 15-16 litros de água. A aplicação é feita com rolo de pelo longo (21 mm) 
de forma uniforme. Depois de aproximadamente 1-3 min, a argamassa deve misturar-se novamente 
em todos os casos. A consistência pode ser ajustada variando ligeiramente a quantidade de água. 
 Uma vez aplicada a argamassa sobre o suporte, deve estender-se e alisar-se com a talocha adequada. 
Depois de aproximadamente 2-4 horas, dependendo da absorção do suporte, a espessura aplicada 
e as condições ambientais, pode procede-se ao alisamento da superfície. Caso seja necessária 
uma nova camada, a superfície pode ser molhada com uma esponja. Em grandes superfícies, ARDEX 
W820 deve ser aplicado numa espessura de, no mínimo, 2 mm. Para reparações ou remendos, 
sobre superfícies com primário ou não absorvente, a espessura mínima será de 1 mm.  
Caso se façam aplicações de camadas sucessivas, deve esperar-se que a camada anterior tenha 
endurecido, sem que seja necessário colocar primário. Em caso de dúvida, deverão realizar-se 
testes. Quando se utilizam bombas, a interrupção do trabalho não deve ser maior do que 15-20 
min. (dependendo da temperatura). Caso se planeiem interrupções mais longas, a máquina deve 
ser limpa. ARDEX W820 SUPERFINISH deve ser aplicado a temperaturas superiores a +5°C e 
inferiores a +30°C. 
 
Tratamento posterior: 
ARDEX W820 SUPERFINISH é transpirável ao vapor de água e é adequado para ser revestido com 
tintas em dispersão, revestimentos em dispersão, papel, revestimentos decorativos, técnicas de 
envernizamento... Deve sempre ter-se em consideração as recomendações do fabricante relativo 
a suportes de gesso. 



Observações: 
Sobre placas de gesso cartonado com juntas adequadas, não é necessário aplicar fita (exceto na 
aplicação a rolo onde é necessária). Não misture ARDEX W820 SUPERFINISH com outros materiais. 
Não aplique material que já tenha começado a endurecer. Limpe as bombas, cubos e ferramentas 
depois da sua utilização, uma vez que os restos de material podem tornar o tempo de trabalho da 
mistura seguinte mais curto.  
ARDEX W820 pode reforçar-se com véu de noiva ou rede de fibra de vidro fina em qualquer das 
suas aplicações. Caso se pretenda obter uma espessura uniforme de aplicação, o produto pode 
aplicar-se com talocha dentada de 1 a 3 mm. Não utilizar o material que tenha começado a endurecer. 
Limpar as bombas, baldes e ferramentas depois da sua utilização, uma vez que os restos de material 
podem diminuir o tempo de trabalhabilidade da mistura seguinte. 
No caso de realizar um acabamento em zonas onde se preveja humidade abundante ou recorrente, 
recomenda-se utilizar o produto ARDEX F11. 
A eliminação de resíduos e embalagens vazias deve efectuar-se de acordo com a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)
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Relação da mistura:
Aprox. 11-12,5 litros de água : 25 kg. pó.  
Representam 1 vol. água : 2 vol. pó. 12,5-14,0 aplicado com máquina15.0-16.0 
aplicado a rolo.

Densidade: Aprox. 1,1 kg/litro.

Densidade da argamassa em 
fresco: Aprox. 1,45 kg/litro.

Rendimento: Aprox. 0,9 - 1,0 kg de pó/m²/mm

Tempo de utilização (20°C): Aprox. 3 horas.

Resistência à compressão: 4 N/mm²

Resistência à flexotração: 2 N/mm²

Valor PH: Aprox. 7.

Embalagem: Sacos de 25 kg.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

0432

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

09

56168 
EN 13963:2005/AC:2006 

EN 13279-1:2005 
ARDEX W 820 Superfinish 

Massa para o enchimento de juntas sem fita 
EN 13963:4B y EN 13279-1:C6/20/2

Carga de ruptura: > 400 N

Início de consolidação: > 20 min.

Resistência à compressão: > 2,0 N/mm²

Isolamento ao ruído aéreo: NPD

Resistência Térmica: NPD

Reação ao fogo: A1

Edição: Fevereiro de 2020
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ARDEX B12

Campo de aplicação: 
Reparar, nivelar e alisar paredes, tetos de betão, gesso e alvenaria. 
Enchimento de gretas, fissuras, grandes superfícies e irregularidades em paredes e tetos. 
Alisamento de muros e acabamentos de betão ligeiro. 
Para exteriores e interiores. 
 
Composição: 
Produto à base de cimento cinza. 
Ao misturá-lo com água torna-se numa argamassa pastosa e estável que é muito fácil de trabalhar 
e que endurece por hidratação e secagem, tornando-se numa massa sem tensão, transpirável e à 
prova de água e à intempérie. Adere praticamente sobre qualquer suporte. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte pode estar seco ou húmido, mas deve ser rugoso, firme, estar livre de pó, sujidade e 
outros agentes separadores. 
Deverão eliminar-se as tintas velhas, restos de revestimentos, salpicos de gesso, etc. 
Os metais devem ter uma camada de proteção anticorrosiva que sirva ao mesmo tempo como 
ponte de adesão. 
 
Modo de aplicação: 
Num recipiente limpo deite água limpa e misture, agitando bem, a quantidade de pó necessária até 
obter uma argamassa homogénea e sem grumos 
Para a mistura de 25 kg. ARDEX B12 são necessários aproximadamente 8,5 litros de água. 
A argamassa pode ser utilizada durante aprox. durante 45 minutos a uma temperatura de +18 - 
+20°C e pode aplicar-se numa só passagem em vários milímetros. Com temperaturas normais, 
seca em 2 horas por hidratação e seca de tal forma que é possível uma posterior aplicação de aca-
bamento com o próprio produto ARDEX B12. 
Para camadas superiores a 5 mm. utilize ARDEX B12 alargado com areia lavada de 0-4 mm. até 
um terço do volume da argamassa. 
Para igualar a cor do betão a tratar pode-se aclarar o cimento cinza do ARDEX B12 com ARDEX 
F11, pasta para fachadas (branco) ou com pigmentos de cimento. O ARDEX F11 pode misturar-se 
em qualquer quantidade com ARDEX B12. Os pigmentos devem misturar-se primeiro com água e 
depois em forma de pasta acrescente-a ao ARDEX B12. O colorante pode utilizar-se em relação até 
5% do peso de ARDEX B12. 
As gretas podem ser fechadas com ARDEX B12. As gretas finas de gessos devem ser ampliadas 
antes da reparação com a argamassa ARDEX B12. Podem aparecer gretas posteriores por movi-
mentos do próprio suporte. 
Em caso de dúvida efetue um teste prévio. 
Aplique o ARDEX B12 em exteriores e interiores com uma temperatura de +5°C a +30°C. 
 
Tratamento posterior: 
Uma vez seco, o ARDEX B12 pode ser pintado tanto com tinta de silicato, pliolite, plástica e reves-
timento pétreo. A secagem depende da espessura da camada aplicada e das condições ambientais 
do lugar. Uma base ainda húmida pode causar eflorescências. 
Devem-se respeitar as recomendações indicadas pelo fabricante da tinta para a aplicação sobre 
suporte de cimento, quer seja na utilização sobre grandes superfícies ou apenas em superfícies 
parciais. 
 

Argamassa de reparação de suportes de betão
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Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor. 
 
 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Relação da mistura: Aprox. 8,5 litros de água : 25 kg de pó que representam  
aprox. 1 vol. água : 2 ¾ vol. de pó.

Densidade: Aprox. 1,1 kg/litro.

Densidade da argamassa em fresco: Aprox. 1,7 kg/litro.

Rendimento: Aprox. 1,2 kg pó/m²/mm.

Trabalhabilidade (20°C): Aprox. 45 minutos.

Resistência à compressão: Após 7 dias aprox. 8 N/mm² 
Após 28 dias aprox. 10 N/mm²

Resistência à flexotração: Após 7 dias aprox. 3 N/mm² 
Após 28 dias aprox. 5 N/mm²

Valor pH: Aprox. 12.

Comportamento face à corrosão: Não contém elementos corrosivos para o metal.

Embalagem: Embalagens de 25 kg líquidos.

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.
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Edição: Fevereiro de 2020

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

12

50110 
EN 1504-3:2006 

ARDEX B12 
Argamassa cimentícia modificada com polímeros (PCC) para  

reparação (não estrutural) de estruturas de betão 
EN 1504-3:R1

Resistência à compressão: Classe R1

Conteúdo iões de cloreto: ≤ 0.05 %

Adesão: ≥ 0.8 N/mm²

Retração/Expansão Controlada: NPD

Resistência à carbonatação: NPD

Módulo Elástico: NPD

Compatibilidade Térmica  Parte 1 
Em ciclos de gelo - degelo com  
imersãoem sais de degelo: ≥ 0.8 N/mm²

Resistência ao deslizamento: NPD

Coeficiente de expansão térmica: NPD

Absorção capilar: NPD

Reação ao fogo: NPD

Substâncias perigosas: Cumpre com 5.4 de EN 1504-3
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ARDEX R4 
Argamassa cimentosa universal rápida

Campo de aplicação: 
Reparações e alisamento de paredes, tetos e pavimentos para posterior colocação de papéis 
pintados, tintas, estuques em dispersão e qualquer outro revestimento de parede. 
Enchimento de fissuras, fissuras profundas, gretas, alisamento das marcas da talocha, bem como 
juntas no caso de placas prefabricadas. 
Selar juntas nos tetos de betão pré-fabricado. 
Fixação rápida de perfis metálicos de junta ou angulares. Para espessuras de camada até 10 mm. 
Para interiores 
 
Descrição do produto: 
Pó branco de cimentos especiais, resinas facilmente redispersáveis, cargas selecionadas e aditivos 
especiais. 
O pó mistura-se com água até obter uma massa homogénea e sem grumos que seja fácil de manusear 
e que se possa utilizar durante aprox. 15 minutos. 
A argamassa seca em 30-45 minutos sobre suportes absorventes e em 60 sobre suportes não 
absorventes. A colocação de qualquer tipo de revestimento resiliente é possível após 60 minutos. 
As camadas secas têm poucas tensões e são permeáveis ao vapor de água. 
 
Preparação do suporte: 
ARDEX R4 adere sobre quase qualquer tipo de suporte, estes devem estar secos, firmes, ser resis-
tentes à carga e estar livres de pó, sujidade e outros agentes desintegráveis. 
Devem eliminar-se as tintas antigas, mal aderidas e pouco ligadas, bem como estuques e papéis 
pintados soltos. 
Suportes válidos: 

- Betão. 
- Estuque de cimento e de cimento calcário. 
- Estuque de gesso e placas de reboco. 
- Alvenaria. 
- Estuque decorativo mineral. 
- Placas de gesso com fibras. 
- Azulejos e revestimentos cerâmicos. 
- Tintas de dispersão resistente às lavagens: 
- Tintas antigas à base de látex. 
- Tintas alquídicas. 
- Tintas de laca acrílica. 
- Papéis pintados fibro-reforçados. 
- Suportes existentes com restos de adesivo e compostos autonivelantes bem aderidos. 
- Placas de madeira prensada. 
- Pedra natural e marmorite. 
- Placas de madeira e escadas. 
- Pavimentos secos. 

 
Modo de aplicação: 
Deite água limpa num recipiente limpo de mistura, acrescente o pó e bata vigorosamente até obter 
uma mistura homogénea e cremosa. 
Requer-se aproximadamente 0,4 litros de água para misturar 1 kg de pó ARDEX R4. 
Apenas se deve preparar o material que possa ser utilizado no decorrer de 15 minutos. 
A argamassa pode ser utilizada durante aprox. 15 minutes (+20°C) e pode-se colocar imediatamente 
com a espessura de camada desejada, até um máximo de 10 mm. NP
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A camada de argamassa raspa-se pressionando fortemente com a espátula, para conseguir superfícies 
suficientemente lisas para a maioria das aplicações. Durante aprox. 30-45 minutos, no entanto, 
pode-se realizar um alisamento posterior com uma esponja ligeiramente humedecida, com o objetivo 
de obter superfícies especialmente lisas. 
As temperaturas inferiores aumentam e as temperaturas superiores diminuem os tempos de seca-
gem. 
Sobre suportes não absorventes deve aplicar-se uma espessura mínima de 1mm. 
Em caso de dúvida efetue testes de superfície. 
ARDEX R4 deve ser trabalhado a temperaturas superiores a +5ºC e inferiores a +30ºC. 
 
Nota importante: 
ARDEX R4 não pode ser utilizado em zonas permanentemente húmidas. 
 
Precauções: 
Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico. Em caso do acidentado 
possuir lentes de contacto, removê-las e continuar enxaguando. 
Utilizar luvas de protecção adequadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão.  
Depois de curado o produto é inócuo fisiológica e ecologicamente. 
A eliminação de resíduos e das embalagens vazias deve efectuar-se segundo a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
GISCODE ZP1 = produto com conteúdo de cimento pobre em cromato.  
Para obter mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança em vigor.
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Edição: Fevereiro de 2020

Relação da mistura: Aprox. 0.4 l água : 1 kg pó, equivalente a aprox. 1 vol. de água : 2 vol. de 
pó.

Densidade: Aprox. 0.85 kg/L.

Densidade de argamassa fresca: Aprox. 1.5 kg/L.

Consumo: Aprox. 1.1 kg de pó por m² e mm.

Trabalhabilidade (20ºC): Aprox. 15 minutos.

Resistência à compressão:
Após 1 dia aprox. 11 N/mm² 
Após 7 dias aprox. 15 N/mm² 
Após 28 dias aprox. 20 N/mm²

Resistência à flexão:
Após 1 dia aprox. 2,5 N/mm² 
Após 7 dias aprox. 3,5 N/mm² 
Após 28 dias aprox. 5,5 N/mm²

pH: Aprox. 11.5 (argamassa fresca)

Adequado para pavimento radiante: Sim.

Adequado para mobiliário com rodas: Sim.

Embalagem: Cubos 2.5 kg.

Armazenamento: Aprox. 6 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.
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Âmbito de aplicação: 
Para alisar e estucar pré-fabricados, betão, cimento, bem como placas isolantes e de contenção 
antes de colocar papel de parede ou de trabalhos de pintura. 
Alisamento de paredes texturadas (tartaruga, etc.) 
Preenchimento e alisamento de paredes pintadas com tinta plástica mate ou ligeiramente acetina-
da. 
Alisamento e nivelamento de paredes após retirar papel de parede. 
Estuque de paredes de calcário e elementos planos. 
Para interiores. 
 
Composição: 
Pó branco à base de gesso sintético. 
Misturado com água obtém-se uma argamassa suave e pastosa, que quando endurece adere sobre 
paredes e tetos, quer sejam de alvenaria, betão, cimento, cal, gesso, estuques de cimento ou placas 
de construção. 
A argamassa ARDEX W600 tem uma boa capacidade de preenchimento, sem escorregar. 
A argamassa ARDEX W600 é um material respirável, adequado como suporte para pintar ou colar. 
A argamassa ARDEX W600 é fácil de aplicar e lixar. 
 
Preparação dos suportes: 
O suporte deve estar áspero, seco, duro e livre de pó, sujidade ou outros elementos desintegráveis.  
Eliminar papel de parede, tinta e reboco em mau estado. 
Todos os suportes não porosos e impermeáveis devem tratar-se antes com o primário ARDEX P82 
ou ARDEX P4. 
Os suportes muito porosos ou as zonas de absorção variável (paredes reparadas, sulcos, etc.) 
devem ser tratados com ARDEX P51 diluído com água numa proporção de 1:3. 
Se as paredes apresentarem defeitos grandes (furos, gretas, etc.), recomenda-se preencher os 
mesmos com ARDEX A828 LEMON. 
 
Modo de utilização: 
Num recipiente deita-se água limpa e mistura-se o pó, agitando-se energicamente. Espere 1-3 minutos 
e volte a bater. 
São necessários aproximadamente 7,5 litros de água para misturar 15 kg de ARDEX W600. A arga-
massa está preparada para ser aplicada durante 5 horas aproximadamente. 
Com uma grande trabalhabilidade, a argamassa é aplicada sem escorregar e pode ser alisada facil-
mente durante 20–30 minutos. 
Em caso de dúvida efetue um teste prévio. 
Deve trabalhar-se o ARDEX W600 a temperaturas superiores a 5°C e inferiores a 30°C. 
 
Tratamento posterior: 
Para pintar ou colar posteriormente, a camada aplicada deve estar seca, (normalmente 1 camada 
de 1 mm seca em 12 horas aproximadamente, de acordo com as condições ambientais e a espessura 
aplicada). 
De qualquer das formas para melhorar uma secagem desigual da pintura posterior, pode-se, depen-
dendo da capacidade de enchimento da tinta, realizar uma camada de fundo. 
Em caso de aplicação de reboco em zonas propensas a humidade abundante ou recorrente, reco-
menda-se utilizar o produto ARDEX F11. 
 
 

ARDEX W600
Renovação e alisamento de paredes interiores
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Dados técnicos 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Aspeto: Pó fino.

Cor: Branco.

Relação da mistura: Aprox. 7,5 litros: 15 kg de pó que é equivalente a 1 vol. de água : 2½ vol. 
de pó.

Densidade: Aprox. 0,8 kg/ litro.

Densidade da argamassa em fresco Aprox. 1,6 kg/ litro.

Rendimento: Aprox. 1 kg de pó por m2 e mm.

Tempo de capacidade de trabalho 
(+20°C): Aprox. 4-5 horas.

Embalagem: Sacos de 15 kg

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechado.

Edição: Fevereiro de 2020
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ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

ARDEX DS40
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Áreas de aplicação: 
Pisos interiores. Renovação e construção de áreas residenciais e comerciais com cargas de até 2 
KN/m². Sistema de desacoplamento e redução do ruído para a colocação de azulejos, ladrilhos, 
lajetas de pedra natural e cimento sobre suportes de: betão, pavimentos de cimento/areia, pavimentos 
de magnesita, paviemntos radiantes, pavimentos de sistemas em seco, pavimentos de madeira e 
contraplacado de madeira, azulejos e ladrilhos antigos, pavimentos antigos de PVC e parquê. 
 
Descrição: 
Material permanentemente elástico, com carga mineral de enchimento e aglutinantes de PU (poliuretano) 
e reverso têxtil. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte deve estar seco e ser firme e rígido, ter capacidade de suporte de carga e estar isento 
de pó e agentes de separação. Em substratos absorventes, aplicar uma camada de primário com 
ARDEX P51 diluído numa proporção de 1:3. 
Nas superfícies densas, lisas e impermeáveis e nas superfícies de madeira, deve aplicar-se o primário 
ARDEX P82. Nas superfícies irregulares, devem utilizar-se produtos ARDEX para fins de aplicação 
de primário e de nivelamento. O pavimento DS 40 cobre fendas até 1 mm. 
 
Aplicação: 
Para evitar a transmissão de ruído para as paredes adjacentes, deve colocar fitas insonorizantes 
ao longo das paredes. Estenda o pavimento ARDEX DS40 e corte-o. O pavimento ARDEX DS40 
pode ser cortado facilmente na face inferior (preta) com um x-ato ou uma ferramenta de corte. 
Aplique ARDEX DITRA FBM ou ARDEX X78 com uma talocha dentada de 3 mm (ou de 4 mm se a 
superfície for rugosa) e estenda a lâmina ARDEX DS40 durante o tempo de abertura do adesivo 
(10-15 minutos) com o lado têxtil (preto) sobre a base de argamassa fresca. Pressione o pavimento 
com uma talocha ou colher de pedreiro. Confirme que o pavimento fica fixado sem juntas entre ele. 
Se o adesivo sobressair através das uniões, levante o pavimento, limpe-o e repita a instalação. 
Fixe sempre o pavimento com as juntas escalonadas. Sobre um substrato absorvente, a instalação 
subsequente de azulejos ou ladrilhos pode ser feita imediatamente após a colocação da lâmina 
ARDEX DS40, ou após 2 horas sobre suportes não absorventes. Antes da colocação, verifique a 
lâmina ARDEX DS40 e cubra as juntas com fita adesiva tipo Tesa ou Nopi. Para a instalação de 
revestimentos, recomenda-se utilizar ARDEX DITRA FBM. Para a instalação de pedra natural sensível 
à humidade, recomenda-se utilizar qualquer um dos adesivos ARDEX para pedra natural. Assegure 
um suporte sólido. Os revestimentos a instalar devem ter um tamanho mínimo de 15 x 15 cm e 
uma resistência à fratura de 1500 N. Os ladrilhos de grés devem ter uma espessura mínima de 8 
mm, e as peças de pedra natural devem ter uma espessura mínima de 15 mm. 
Para a instalação sobre um revestimento existente de PVC, parquê, cerâmico ou de pedra natural, 
recomenda-se utilizar os adesivos de revestimentos resilientes ARDEX AF145, ARDEX 460 MS ou 
ARDEX 480 MS (consulte o procedimento de instalação nas respetivas fichas técnicas). 
 
Seguidamente, podem ser colocados os revestimentos de forma indicada anteriormente. 
Para preencher as juntas, utilize ARDEX FS FLEX ou ARDEX MG. 
 
 
 
   

ARDEX DS40
Sistema de redução do ruído de impacto e  
desacoplamento
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Informações gerais: 
Aplique ARDEX DS40 apenas a temperaturas superiores a 5ºC. Em caso de dúvida efetue um teste 
prévio. É necessário respeitar as juntas estruturais e as juntas de dilatação nos substratos. Não 
utilize ARDEX DS40 no exterior, nem em áreas permanentemente húmidas.
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

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

Peso: Aprox. 5,1 kg/m².

Cor: Verde.

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

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

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

Condutividade térmica: 0,11 W/mK.

Grau de transmissão do vapor (μ): 450.

Resistente às rodas de cadeiras: Sim

Adequado para pavimentos radiantes Sim

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

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

Edição: Maio de 2017
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PAVIMENTOS INDUSTRIAIS

ARDEX R8P 

ARDEX R3E 

ARDEX R2E 

ARDEX R6E 

ARDEX R70P 

ARDEX R90P 

ARDEX R10P 

ARDEX R15P 

ARDEX R30ES 

ARDEX R40E 

ARDEX R50ES 

ARDEX R65P   

ARDEX PRIMER E 

ARDEX RTC 

ADI COAT PRIMER 

ARDEX DGR
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ARDEX R8P
Primário de poliuretano

Descrição: 
ARDEX R8P é um revestimento “adesivo” especialmente formulado para a utilização com ARDEX 
R10P (paredes e meias canas). ARDEX R8P oferece uma excelente adesão e é adequado para a 
utilização sobre betão, blocos e pedras de construção em geral, etc. Quando as superfícies são 
muito porosas, deverá deixar-se secar a primeira camada de ARDEX R8P antes de aplicar a camada 
seguinte. As superfícies verticais devem ser de construção rígida, para resistir ao desvio durante 
o processo de aplicação. 
 
Aplicação: 
Todas as superfícies devem ser preparadas e limpas mecanicamente com cuidado suficiente para 
garantir uma boa aderência mecânica e boa adesão. 
ARDEX R8P é fornecido em dois componentes, o componente A e o componente B.O conteúdo 
completo dos componentes A e B devem misturar-se num cubo limpo utilizando um misturador de 
espiral de velocidade lenta. 
O produto misturado tem um tempo de utilização limitado e, como tal, deve aplicar-se rapidamente 
sobre o suporte com uma trincha ou rolo de pelo curto ou médio. Podem ser necessárias uma ou 
várias camadas, para compensar a porosidade da superfície. ARDEX R10P tem de ser aplicado 
quando a camada adesiva tiver desenvolvido suficiente “viscosidade” para evitar que o revestimento 
da parede deslize ou baixe. 
 
Limitações: 
ARDEX R8P deve aplicar-se a temperaturas superiores a +5ºC e inferiores a +30°C e com humidades 
relativas inferiores a 75% (suportes) ou 85% (ambiente).  
Os suportes onde se vá aplicar ARDEX R8P debe possuir uma resistência à tracção mínima de 1,5 
N/mm2.  
Caso se supere o pot-life do ARDEX R8P, o produto misturado perde as suas características e não 
deve ser utilizado. 
 
Limpeza de ferramentas: 
ARDEX R8P pode limpar-se das ferramentas e equipamentos imediatamente depois da sua utilização 
utilizando um solvente como o ARDEX RTC. No caso de o produto endurecer, s 
O se poderá limpar através de meios mecânicos. 
 
Resíduos/Derrames: 
Os derrames de qualquer um dos produtos devem recolher-se imediatamente com areia, vermiculite 
ou qualquer outro material inerte e depositar-se num contentos adequado à sua gestão.  
Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com s regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais 
vigentes. 
Para mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
Armazenamento: 
Armazenar em condições secas, entre +5°C e +30°C. Proteger do gelo e da exposição solar. Pode-
se armazenar durante 6 meses na sua embalagem original fechada. 
 
Precauções: 
Provoca irritação cutânea. Pode provocar uma reacção alérgica na pele. Provoca irritação ocular 
grave. Nocivo em caso de inalação. Pode provocar sintomas de alergia, asma, ou dificuldades res-
piratórias em caso de inalação. Pode irritar as vias respiratórias. Durante o processo de mistura e 
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de aplicação devem observar-se as seguintes medidas de precaução: pro cure uma ventilação ade-
quada e evite o contacto do material com os olhos, as fossas nasais, a boca e a pele desprovida 
de protecção. Utilizar luvas / roupa / óculos /máscara de protecção. 
 
No caso de contacto com os olhos, lavá-los imediatamente com água abundante e consultar um 
médico. Quando existir contacto com a pele lavar imediatamente com muito sabão e água (não 
utilize nenhum diluente). Deve-se evitar o contacto prolongado com a pele. Utilize sempre luvas e, 
caso seja necessário, uma protecção para olhos e rosto. Observe as normas de higiene pessoal, 
especialmente a lavagem de mãos depois de terminar o trabalho e sempre que exista interrupção 
do trabalho. Também deve prestar atenção quando retirar as luvas, para evitar que contamine o 
seu interior. 
Caso a irritação ocular ou da pele persistir, procure ajuda médica. No caso de acidente, consultar 
um médico. 
Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/inter-
nacionais vigentes. 
Para mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Edição: Fevereiro de 2020

Tempo de utilização: 20 minutos a +20° C.

Tempo de abertura: 8 horas a +20° C.

Transitabilidade a 20 °C: 6 - 8 horas.

Rendimento: 300 g/m²

Relação de mistura (em peso): 1,7 A : 0,7 B

Embalagem: 2.4 kg (componentes A+B).



AR
DE

X 
R3

E

289

ARDEX R3E
Primário epóxi tolerante à humidade

Descrição do produto: 
ARDEX R3E é um primário epóxi bicomponente, sem solventes, tolerante à humidade. 
 
Campo de aplicação: 
Primário sobre betão ou superfícies cimentosas que possam estar húmidas (por exemplo devido a 
derrames ou chuva) antes da aplicação dos produtos de poliuretano ou autonivelantes epóxi da 
ARDEX. Adequado também para a sua utilização com sistemas ARDEX IFS / IFS MIX e ARDEX K80. 
Deve saturar-se com areia de sílica fina quando se apliquem os sistemas de autonivelantes cimentosos 
ou outros produtos ARDEX cimentosos apropriados. 
Se os suportes forem muito porosos, pode ser necessário mais do que uma camada para obter a 
eficácia requerida. 
Para suportes recentes de betão, cuja humidade residual seja superior a 75%, deve aplicar-se ARDEX 
DPM. Se a superfície a colocar primário for muito lisa, recomenda-se saturação com areia a superfície 
do ARDE R3E, para proporcionar fixação mecânica. Os suportes onde se aplique ARDEX R3E devem 
possuir uma resistência mínima à tracção de 1,5 N/mm2.  
 
Modo de aplicação: 
A superfície a colocar primário deve ser previamente preparada com sistemas mecânicos. Deve 
estar limpa e livre de elementos soltos. Qualquer reparação no suporte deve ser feita antes da apli-
cação do primário. 
Os produtos estão doseados nas proporções adequadas nas suas embalagens originais. O agente 
endurecedor (componente B) acrescenta-se à resina (componente A) e agita-se com uma vara de 
espiral a velocidade lenta até obter uma consistência uniforme. É importante obter uma mistura 
total dos componentes. 
 
A mistura deve ser imediatamente aplicada e tem um tempo de trabalho de 20 min a +20ºC. 
Temperaturas mais baixas aumentam o tempo de trabalho, temperaturas mais altas diminuem-no. 
Recomenda-se que a temperaturas altas, o produto seja vertido sobre o suporte imediatamente 
após a sua mistura, porque ao ter uma reação exotérmica, o calor dentro da embalagem reduziria 
ainda mais o tempo de trabalho. 
Deve ser aplicado a temperaturas superiores a +10ºC e inferiores a +30ºC. 
 
ARDEX R3E deve aplicar-se com rolo de pelo curto/médio ou com trincha. Recomenda-se aplicar 
uma ou mais camadas, para obter uma superfície uniforme, dependendo da porosidade do suporte. 
Em caso de necessidade de aplicação de mais do que uma camada, esta será aplicada passadas, 
no mínimo, 8 horas e um máximo de 24 horas. 
 
Limpeza: 
Todas as ferramentas devem limpar-se com ARDEX RTC antes da resina ter endurecido. 
 
Rendimento: 
Aproximadamente 27-33 m2 por embalagem de 8 kg. (Aprox 300 g/m2). 
Nota: o consumo teórico depende da natureza e do estado do suporte, o consumo pode variar. 
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Precauções: 
Resina: Nocivo no caso de ingestão. Nocivo em contacto com a pele. Provoca irritação cutânea e 
irritação ocular grave. Pode provocar uma reacção alérgica na pele. Pode irritar as vias respiratórias. 
Tóxico para os organismos aquáticos, provocando efeitos de longa duração. Contém componentes 
epóxi. 
 
Endurecedor: 
Nocivo no caso de inalação e ingestão. Pode provocar uma reacção alérgica na pele. Provoca quei-
maduras na pele e lesões oculares graves. Tóxico para os organismos aquáticos, provocando 
efeitos de longa duração.  
Durante a mistura ou aplicação deveria ter-se em consideração as seguintes precauções: assegurar 
uma adequada ventilação e evitar o contacto com os olhos as fossas nasais, a boca ou a pele. 
Resina e endurecedor: Evitar verter no meio ambiente. Utilize luvas e óculos de protecção. Manter 
fora do alcance das crianças.  
No caso de contacto com os olhos enxague com água abundantemente durante vários minutos. 
Remover lentes de contacto, caso as possua. Continuar a enxaguar. 
No caso de contacto com a pele lavar abundantemente com água e sabão. Remover e lavar a roupa 
contaminada antes de a usar novamente.  
No caso de inalação transportar a a vítima ao ar livre e mantê-la numa posição que facilite a respi-
ração. 
Caso a irritação ocular ou na pele persista, procure ajuda médica. 
Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/inter-
nacionais vigentes. 
Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Edição: Junho de 2020 

Tempo de utilização: Aprox. 20 minutos a +20° C.

Tempo mínimo de repintura: Aprox. 8 horas a +20° C.

Tempo máximo de repintura: Aprox. 24 horas a +20° C.

Transitabilidade a +20°C: Aprox. 8 horas.

Consumo: Aprox. 300 gr/m2.

Embalagem Packs de 8 kg (A+B).

Armazenamento: Aprox. 12 meses nas embalagens originais, fechadas e resguardadas da 
intempérie.
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Descrição: 
ARDEX R2E é uma resina epóxi multifuncional bicomponente, sem solventes, para ser utilizada como 
primário com as resinas epóxi e de poliuretano ARDEX. 
Areada à saturação, serve de primário para os produtos cimentos ARDEX. ARDEX R2E polvilhada 
com sílica à saturação pode ser utilizada em sistemas de impermeabilização líquida ou em base a 
membranas betuminosas poliméricas em pontes, parques e outras áreas de tráfego realizadas em 
betão, sendo resistente à temperatura de aplicação de tais telas betuminosas, quer seja na forma 
de telas soldadas a quente, quer sendo por líquido vertido a quente. 
Nos casos onde existam superfícies muito porosas, pode ser necessária mais do que uma camada 
de ARDEX R2E para garantir a correta selagem das mesmas e a suficiente eficácia da união. 
 
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. As superfícies de betão que estão contaminadas deverão 
ser tratadas mecanicamente, seja por lixagem, granulado ou jacto de areia e, posteriormente, pro-
ceder-se-á à aspiração. 
Reparações de gretas, fissuras, etc. será feita antes da aplicação de ARDEX R2E utilizando para 
isso os produtos ARDEX da gama de reparação. 
Qualquer junta ou greta do suporte de betão onde se prevê um movimento diferencial, por exemplo, 
as juntas de dilatação deverão ser subidas até chegar à superfície terminada a fim de as selar con-
venientemente. 
 
Mistura: 
Os componentes individuais de ARDEX R2E devem agitar-se antes de ser misturados. 
O agente endurecedor (componente B) adiciona-se à resina (componente A) e agitam-se mediante 
uma misturadora, com agitador, a velocidade lenta (400 rpm) até obter uma consistência unifor-
me. 
É muito importante que os componentes estejam completamente misturados (consegue-se agitando 
durante, pelo menos, 3 minutos). Parte da mistura pode ser reintroduzida na embalagem do endu-
recedor para acabar de recolher os restos que podem ter ficado na embalagem. A mistura que 
passou pela embalagem do endurecedor deve reintroduzir-se na embalagem da mistura, agitando-
se por mais 30 segundos. Este processo de mistura assegura a consistência do produto e que 
toda a resina que pudesse estar nalguma das embalagens possa reagir, facilitando assim a posterior 
gestão dos resíduos. 
Uma vez misturado, o ARDEX R2E gera uma grande quantidade de calor caso se deixe o produto 
na embalagem de mistura, provocando uma diminuição brusca do pot-life. 
 
Modo de aplicação: 
Uma vez misturado, o ARDEX R2E deve ser espalhado pelo pavimento sem demora utilizando uma 
trincha ou um rolo de pelo curto/médio. 
Podem ser necessárias uma ou mais camadas de ARDEX R2E para garantir um primário uniforme, 
livre de poros ou zonas secas e que compense as diferenças de absorção das diferentes zonas do 
suporte. A segunda camada aplicar-se-á assim que a primeira estiver suficientemente seca. O tempo 
de seca varia com a temperatura ambiente e a superfície (mínimo 10 horas). Deverá existir ventilação 
para a zona com primário. 
Se os produtos a aplicar sobre ARDEX R2E precisarem de maior adesão mecânica, sobre a camada 

ARDEX R2E
Resina epóxi multifuncional sem solventes, livre  
de COV’s
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ainda húmida de ARDEX R2E areia-se à saturação com areia de quartzo 0,2-0,6 mm. No dia seguinte, 
a superfície com areia é varrida e aspirada para eliminar a areia que não tenha aderido. 
 
Limitações: 
Estes produtos não podem ser aplicados a temperaturas inferiores a +10ºC nem superiores a 
+30ºC ou quando a humidade ambiente ultrapassar 85%. 
Caso ultrapasse o tempo de vida, o produto misturado perde as suas características e deve ser eli-
minado. 
 
Limpeza das ferramentas: 
ARDEX R2E pode ser limpo das ferramentas e equipamentos imediatamente após a sua aplicação, 
usando um dissolvente como o ARDEX RTC. Caso o produto endureça, este apenas poderá ser eli-
minado por meios mecânicos. 
 
Resíduos/Derramamentos: 
Os derramamentos de qualquer dos produtos deverão ser recolhidos imediatamente com areia, 
vermiculite ou qualquer outro material inerte e ser depositado num recipiente adequado para a sua 
gestão. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos locais/ egionais/ nacionais/ 
internacionais vigentes. Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança. 
 
Armazenamento: 
O prazo útil de armazenamento do ARDEX R2E é de 12 meses, nas embalagens originais fechadas. 
Armazene em lugar seco, a temperaturas entre +5°C e +30°C. É necessária proteção contra as 
geadas e contra os raios solares diretos e as fontes de calor. 
 
Precauções: 
Resina: Nocivo no caso de ingestão. Nocivo em contacto com a pele. Provoca irritação cutânea e 
irritação ocular grave. Pode provocar uma reacção alérgica na pele. Pode irritar as vias respiratórias. 
Tóxico para os organismos aquáticos, provocando efeitos de longa duração. Contém componentes 
epóxi. 
Endurecedor: 
Nocivo no caso de inalação e ingestão. Pode provocar uma reacção alérgica na pele. Provoca quei-
maduras na pele e lesões oculares graves. Tóxico para os organismos aquáticos, provocando 
efeitos de longa duração.  
Durante a mistura ou aplicação deveria ter-se em consideração as seguintes precauções: assegurar 
uma adequada ventilação e evitar o contacto com os olhos as fossas nasais, a boca ou a pele. 
No caso de contacto com os olhos, lavá-los imediatamente com água abundante e consultar um 
médico. Quando existir contacto com a pele lavar imediatamente com muito sabão e água (não 
utilize nenhum diluente). Deve-se evitar o contacto prolongado com a pele. Utilize sempre luvas e, 
caso seja necessário, uma protecção para olhos e rosto. Observe as normas de higiene pessoal, 
especialmente a lavagem de mãos depois de terminar o trabalho e sempre que exista interrupção 
do trabalho. Também deve prestar atenção quando retirar as luvas, para evitar que contamine o 
seu interior. 
Manter fora do alcance das crianças. 
Em caso de ingestão acidental do produto, procura assistência médica imediatamente e não induza 
o vómito. Se a irritação ocular ou da pele persistir procura ajuda médica.  
No caso de acidente consulte o seu médico. 
Para mais informações consulte a Ficha de dados de Segurança. 
 



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

 Densidade: Aprox. 1.05 g/cm³

Pot-Life: Aprox. 25 min

Tempo entre camadas: Min 10 horas; Max. 24 h

Tráfego ligeiro: 24 horas

Cura total: 7 dias

Aplicação: Rodo de borracha, rolo de pelo médio /corto

Adesão: >3 N/mm²

Consumo: 200-300 gr/m² (por camada)

Relação da mistura(em peso): 75 A : 25 B

Embalagem: Conjuntos  de 10/20 kg A+B

Edição: Fevereiro de 2020

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

14

8001599 
EN 13813 SR-F20-AR 0.5-IR14-B2.0-E1 

ARDEX R2E 
Revestimento epóxi fluido para pavimentos

Emissão de Sustâncias Corrosivas:                          SR

Permeabilidade à água:                                         NPD

Resistência a desgaste:                                     AR 0.5

Adesão:                                                              B 2.0

Resistência ao Impacto:                                       IR 14

Alisamento acústico:                                             NPD

Absorção acústica:                                               NPD

Módulo elástico:                                                      E1

Resistência química:                                             NPD

Reação ao fogo:                                                       E
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ARDEX R6E
Primário epóxi resistente à contaminação por  
gorduras e óleos

Descrição do produto: 
ARDEX R6E é um primário epoxídico bicomponente, sem solventes, resistente à contaminação por 
gorduras e óleos. 
 
Campo de aplicação: 
Primário sobre betão ou superfícies cimentosas contaminadas com gorduras ou óleos antes da ins-
talação de revestimentos epóxis, poliuretanos ou de poliuretano-cimento ARDEX. Adequado também 
para a sua utilização com sistemas de autonivelantes cimentosos ou outros produtos de ARDEX 
cimentosos apropriados (ARDEX IFS / IFS MIX, ARDEX K80), neste caso, deve-se arear à saturação 
com ARISIL (areia de silíca 0,7 mm). 
 
Preparação do suporte: 
A superfície onde se vai colocar o primário deve ser preparada mecanicamente com antecedência, 
deve estar limpa e livre de elementos soltos. Qualquer reparação no suporte deve ser feita antes 
da aplicação do primário. 
Assim que o suporte estiver preparado deve proceder-se a um desengorduramento da superfície 
através do desengordurante ARDEX DGR, tendo especial cuidado para eliminar mecanicamente os 
excessos de ceras, gorduras ou óleos que possam ser encontrados. 
A aplicação de ARDEX DGR deve ser feita através da utilização de escova, deve atuar durante 3-4 
minutos e, de seguida, enxagua-se com a utilização de uma mopa húmida. 
Pode ser necessário aplicar o desengordurante mais uma vez. Se a contaminação não for muito 
grave o ARDEX DGR pode ser aplicado diluído 1:5-1:10, com água limpa. 
Uma vez desengordurado o suporte, pode aplicar-se diretamente o ARDEX R6E sobre o suporte 
ainda húmido (evitando qualquer acumulação de água). 
Em suportes muito contaminados por gorduras e óleos pode ser necessária a utilização de quei-
madores juntamente com a preparação mecânica e a utilização de ARDEX DGR antes da utilização 
de ARDEX R6E. 
 
Mistura: 
Os produtos estão doseados nas proporções adequadas nas suas embalagens originais. O endu-
recedor (componente B) acrescenta-se à resina (componente A) e misturam-se mecanicamente com 
uma vara em espiral a baixa velocidade, até obter uma consistência uniforme. É importante obter 
uma mistura total dos componentes. 
A mistura deve ser imediatamente aplicada e tem um tempo de trabalho de 20 min a +20ºC. 
Temperaturas mais baixas aumentam o tempo de trabalho, temperaturas mais altas diminuem-no. 
Recomenda-se que a temperaturas altas, o produto seja vertido sobre o suporte imediatamente 
após a sua mistura, porque ao ter uma reação exotérmica, o calor dentro da embalagem reduziria 
ainda mais o tempo de trabalho. 
 
Aplicação: 
Deve ser aplicado a temperaturas superiores a +10ºC e inferiores a +30ºC. 
ARDEX R6E deve aplicar-se como rolo de pelo curto/médio, com trincha ou rodo de borracha. 
Recomenda-se aplicar uma ou mais camadas, para obter uma superfície uniforme, dependendo da 
porosidade do suporte. 
Em caso de necessidade de aplicação de mais do que uma camada, esta será aplicada passadas, 
no mínimo, 8 horas e um máximo de 24 horas. 
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Limpeza das ferramentas: 
Limpeza: todas as ferramentas devem ser limpas com ARDEX RTC antes da resina ter endurecido.  
 
Precauções: 
Resina: Nocivo no caso de ingestão. Nocivo em contacto com a pele. Provoca irritação cutânea e 
irritação ocular grave. Pode provocar uma reacção alérgica na pele. Pode irritar as vias respiratórias. 
Tóxico para os organismos aquáticos, provocando efeitos de longa duração. Contém componentes 
epóxi. 
Endurecedor: 
Nocivo no caso de inalação e ingestão. Pode provocar uma reacção alérgica na pele. Provoca quei-
maduras na pele e lesões oculares graves. Tóxico para os organismos aquáticos, provocando 
efeitos de longa duração.  
Durante a mistura ou aplicação deveria ter-se em consideração as seguintes precauções: assegurar 
uma adequada ventilação e evitar o contacto com os olhos as fossas nasais, a boca ou a pele. 
No caso de contacto com os olhos, lavá-los imediatamente com água abundante e consultar um 
médico. Quando existir contacto com a pele lavar imediatamente com muito sabão e água (não 
utilize nenhum diluente). Deve-se evitar o contacto prolongado com a pele. Utilize sempre luvas e, 
caso seja necessário, uma protecção para olhos e rosto. Observe as normas de higiene pessoal, 
especialmente a lavagem de mãos depois de terminar o trabalho e sempre que exista interrupção 
do trabalho. Também deve prestar atenção quando retirar as luvas, para evitar que contamine o 
seu interior. 
Manter fora do alcance das crianças. 
Em caso de ingestão acidental do produto, procura assistência médica imediatamente e não induza 
o vómito. Se a irritação ocular ou da pele persistir procura ajuda médica.  
No caso de acidente consulte o seu médico. 
Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/inter-
nacionais vigentes. 
Para mais informações consulte a Ficha de dados de Segurança.
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Aspeto: Líquido viscoso.

Trabalhabilidade (20ºC): Aprox. 20 min.

Rendimento: Aprox. 250 gr/m² e camada.

Tempo entre camadas: Min.: 8 horas. 
Máx.: 24 horas.

Tráfego ligeiro: 48 horas.

Cura total: 7 dias.

Aplicação: Rodo de borracha, rolo de pelo corto.

Relação da mistura (em peso): 5 A : 3 B

Embalagem: Packs de 8 kg A+B

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

Edição: Fevereiro de 2020

Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)
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ARDEX R70P
Argamassa de poliuretano-cimento de resistência 
elevada
Descrição: 
Argamassa autonivelante de poliuretano-cimento, para a realização de pavimentos, que combina 
extraordinárias propriedades contra o desgaste com uma elevada resistência química e um acaba-
mento estético. Adequado para as áreas agressivas onde se requer um acabamento sem juntas e 
seja essencial a máxima limpeza. Fábricas e áreas de produção e de muito tráfego representam 
alguns dos ambientes que podem beneficiar do sistema de grande resistência a produtos químicos. 
Ainda que ARDEX R70P seja anti deslizante, Classe III segundo o Código Técnico de Edificação, 
pode utilizar-se juntamente com ARDEX R15P e ARISIL, para realizar pavimentos multicamada de 
poliuretano-cimento. 
 
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. As superfícies de betão que estão contaminadas deverão 
ser tratadas mecanicamente, seja por frezagem, granalhagem ou jacto de areia e, posteriormente, 
proceder-se-á à aspiração. 
Qualquer junta ou greta do suporte de betão onde se prevê um movimento diferencial, p. por exemplo, 
as juntas de dilatação deverão ser subidas até chegar à superfície terminada a fim de as selar con-
venientemente. As lajes de novo betão devem deixar-se endurecer, pelo menos, durante 14 dias. 
Para garantir uma máxima adesão, devem ser feitas juntas no perímetro do suporte, que tenham 
8 mm de profundidade e 8 mm de largura. Estas deverão ser inseridas, aproximadamente, a uma 
distância de 10 cm das paredes e desenvolver-se de forma paralela às mesmas e à parcela adjacente 
da porta e das vigas de fundo, etc. incluindo qualquer esquina de acabamento e juntas de abertura 
livre. As juntas têm que ter as extremidades limpas e os quadrados e o produto deverão ser intro-
duzidos até ao fundo da ranhura e formar um perímetro de ancoragem. As juntas devem ter uma 
área que não exceda os 20 m2 aprox. 
 
Chapas de aço: 
A superfície de aço deverá estar limpa, sólida e devidamente apoiada para evitar a flexão. Não se 
recomendam chapas com espessura inferior a 4 mm. Deve aplicar-se um jacto de granalha sobre 
as superfícies a SA2,5 e colocar um primário com resina epóxi ARDEX. 
 
Primário: 
Em todos os suportes apropriados para receber ARDEX R70P deve, primeiro, aplicar-se o primário 
epóxi ARDEX R3E. Dependendo do estado e da porosidade do suporte, pode ser necessário uma 
ou mais demãos. Recomenda-se área ligeiramente (0,5-1,0 kg/m2) o primário ARDEX R3E com 
sílica de 0,6-0,7mm para favorecer a aplicação posterior.  
Como alternativa, pode utilizar-se o próprio ARDEX R70P como primário. Para isso, aplica-se uma 
camada de contacto de 1 mm pressionando com uma talocha. Esta camada de contacto deve dei-
xar-se curar durante 16 horas. Quando se aplica o ARDEX R70P o suporte deve estar completamente 
seco. 
 
Processo de mistura: 
Primeiro as partes A e B dos componentes de ARDEX R70P devem ser misturadas durante 1 minuto, 
utilizando um misturador adequado dentro de um recipiente de tamanho apropriado. 
Misturar o pigmento. De seguida, o conteúdo da parte C, componente em pó, deve-se introduzir na 



mistura da resina e misturar-se por mais 2 minutos a fim de criar uma massa homogénea. Pode 
misturar-se ao mesmo tempo um ou mais conjuntos. 
 
Aplicação: 
Para as aplicações de revestimento de pavimentos, o material misturado deve colocar-se rapidamente 
sobre a superfície preparada e com primário utilizando um patim estendedor e/ou talocha para ali-
samento. Assim que o produto estiver estendido e segundo o progresso do trabalho, deve passar-se 
suavemente com um rolo de picos a fim de obter um aspeto plano da superfície. Não se deve passar 
o rolo de picos uma segunda vez. Durante o processo de aplicação e o tempo inicial de endurecimento, 
a zona de trabalho deve ser protegida para garantir que nenhum dos resíduos no ar contamine a 
resina húmida, uma vez que tal poderia causar manchas indesejáveis na superfície endurecida.  
Todas as juntas de movimento no suporte devem ser subidas até ao revestimento e ser seladas 
convenientemente. As juntas e gretas de construção não sujeitas a movimentos podem ser tapadas, 
contudo, se o suporte fizer à mesma um movimento, estes defeitos irão ser visíveis através do 
revestimento. Devem ser feitas juntas de isolamento nas zonas onde se preveem fortes choques 
térmicos, por exemplo, em redor de estufas e congeladores. 
 
Limitações: 
ARDEX R70P apenas deve ser aplicado com temperaturas superiores a +10°C e inferiores a +30°C 
e onde a humidade relativa atmosférica (HR) for inferior a 90%. A melhor temperatura de aplicação 
encontra-se entre +15°C e +25°C.Os pavimentos podem ter uma HR de 75% ou menos. No caso 
de pavimentos com humidade residual, estes devem ser tratados com a membrana ARDEX DPM. 
O suporte deve ter uma resistência à tração superior a 1,5 N/mm2. Assim que o material misturado 
tiver passado o seu prazo de validade dentro do recipiente, a viscosidade e as características do 
produto irão mudar e todo o restante não usado deverá deixar imediatamente de ser aplicado. 
 
Limpeza das ferramentas: 
ARDEX R70P pode ser eliminado das ferramentas e do equipamento aplicando ARDEX TOOL CLEANER 
(produto de limpeza RTC) imediatamente depois da sua utilização. Qualquer material endurecido 
deverá ser mecanicamente eliminado. 
 
Estabilidade de cor: 
As argamassas de poliuretano cimento estão formuladas especialmente para maximizar as proprie-
dades de resistências químicas e mecânicas mas podem sofrer alterações de tonalidade ou 
amarelecimento sobre o efeito de luz UV, e segundo a intensidade e tempo de exposição, sendo 
mais visíveis quanto mais clara for a tonalidade do produto. 
 
Resistência química: 
ARDEX R70P é resistente perante uma ampla gama de líquidos e produtos químicos. Caso deseje 
informação mais concreta, consulte o departamento técnico da Ardex. 
 
Armazenamento: 
O armazenamento deve ser feito em locais secos entre +5º C e +30º C. É necessária proteção 
contra as geadas e contra os raios solares diretos. O prazo útil de armazenamento é de 6 meses, 
nas embalagens originais fechadas. 
 
Medidas de precaução: 
O componente B provoca irritação cutânea, pode provocar uma reacção alérgica na pele, provoca 
irritação ocular grave e é nocivo em caso de inalação, podendo provocar irritação e reacções 
alérgicas nas vias respiratórias 
Durante a mistura ou aplicação deveria ter-se em consideração as seguintes precauções: assegurar 
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uma adequada ventilação e evitar o contacto com os olhos as fossas nasais, a boca ou a pele. 
No caso de contacto com os olhos, lavá-los imediatamente com água abundante e consultar um 
médico. Quando existir contacto com a pele lavar imediatamente com muito sabão e água (não 
utilize nenhum diluente). Deve-se evitar o contacto prolongado com a pele. Utilize sempre luvas e, 
caso seja necessário, uma protecção para olhos e rosto. Observe as normas de higiene pessoal, 
especialmente a lavagem de mãos depois de terminar o trabalho e sempre que exista interrupção 
do trabalho. Também deve prestar atenção quando retirar as luvas, para evitar que contamine o 
seu interior. 
Manter fora do alcance das crianças. 
Em caso de ingestão acidental do produto, procura assistência médica imediatamente e não induza 
o vómito. Se a irritação ocular ou da pele persistir procura ajuda médica.  
No caso de acidente consulte o seu médico. 
Para mais informações consulte a Ficha de dados de Segurança. 
 
Resíduos/derrames:  
Os derrames de qualquer um dos produtos devem recolher-se imediatamente com areia, vermiculite 
ou qualquer outro material inerte e depositar-se num contentos adequado à sua gestão.  
Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com s regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais 
vigentes. Para mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança.

Tempo de aplicação: Aprox. 15 minutos.

Zona de tráfego ligeiro: Aprox. 24 horas.

Zona de tráfego denso: Aprox. 48 horas.

Tratamento químico completo: 7 dias.

Resistência adesiva: > 2,0 N/mm²

Resistência à compressão: Aprox. 48 N/ mm²

Resistência à flexotração: Aprox. 20 N/ mm²

Consumo: Aprox. 2 - 2,25 kg/m²/mm

Resistência à abrasão: Classificação “Rendimento especial” segundo BS 8204: Parte 2: 2002(9).

Resistência ao impacto: Classificação “Elevada resistência ao impacto”, segundo BS 8204: Parte 1:1999.

Resistência ao deslizamento: Classificação “Satisfatória” segundo BS 8204: Parte 2: 2002(9), húmido e seco.

Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)
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ARDEX R70P 
Argamassa à base de resinas sintéticas para  

pavimentação no interior de edifícios

Emissão de Sustâncias Corrosivas:                              CT

Resistência à compressão:                                        C40

Resistência à flexotração:                                          F20

Resistência a desgaste:                                         AR 0.5

Adesão:                                                                  B 1.5

Resistência ao Impacto:                                           IR 39

Reação ao fogo:                                                     Bfl-s1
Edição: Fevereiro de 2020
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Argamassa de poliuretano-cimento com elevada 
resistência

ARDEX R90P

  Descrição: 
Argamassa de poliuretano-cimento, para o acabamento de pavimentos industriais, que combina 
excelentes propriedades de resistência ao desgaste, com uma elevada resistência a produtos 
químicos e qualidade decorativa. É especialmente adequado em áreas agressivas onde se requer 
um acabamento sem juntas e onde seja essencial a máxima limpeza. Processamento e armazenamento 
de alimentos, matadouros, produção de bebidas, leitarias e áreas com trânsito, são alguns dos 
ambientes em que se pode beneficiar deste sistema. 
ARDEX R90P foi formulado para proporcionar um cómodo sistema de preparação e que pode ser 
aplicado de forma fácil e rápida utilizando um rodo estendedor e a talocha a fim de lhe dar o aca-
bamento definitivo. Com o ARDEX R90P podem conseguir-se pavimentos decorativos de elevada 
resistência após um processo de polimento (veja o guia de Aplicação). 
 
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. 
Deve eliminar-se qualquer resto de verniz, cera, gordura, óleo e substâncias contaminantes semel-
hantes, antes da preparação mecânica. As superfícies de betão que estão contaminadas deverão 
ser tratadas mecanicamente, seja por frezagem, granalhagemo ou jacto de areia ou similar, e pos-
teriormente, proceder-se-á à aspiração, antes da aplicação do ARDEX R90P. As superfícies de 
betões demasiado regados ou frágeis devem ser adequadamente preparadas através de meios 
mecânicos a fim de as revestir com betão duro e sólido. O pó e outros restos devem ser eliminados 
utilizando um equipamento de aspiração. 
Qualquer junta ou greta do suporte de betão onde se prevê um movimento diferencial, por exemplo, 
deslocação de juntas, devem ser preparadas uma vez que afetariam a superfície assim que estivesse 
concluída. Devem-se colocar novas lajes de cimento e deixar endurecer durante, no mínimo, 14 
dias. Para garantir a máxima união, devem ser feitas juntas no perímetro do suporte, normalmente 
de 8 mm de profundidade e 8 mm de largura. Estas devem colocar-se a uns 10 cm das paredes e 
paralelamente a elas e adjacentes à marcação de portas e rodapés, etc. Incluindo extremidades de 
acabamento e juntas. As juntas devem ter as extremidades limpas e o ângulo reto. As juntas devem 
ter uma área que não exceda os 20 m². 
 
Placas de acero: 
As chapas de aço devem estar limpas, sólidas e bem suspensas para evitar flexões. Não se reco-
mendam placas metálicas com menos de 4 mm de espessura. As superfícies devem ser tratadas 
com jacto de areia a SA2,5 e com primário de resina epóxi ARDEX. Caso as placas de aço sofram 
movimento/flexão/vibração, o ARDEX R90P aplicado pode fissurar ou romper-se. 
 
Primário: 
Em todos os suportes apropriados para receber ARDEX R90P deve, primeiro, aplicar-se o primário 
epóxi ARDEX R3E. Dependendo do estado e da porosidade do suporte, pode ser necessário uma 
ou mais demãos. Recomenda-se área ligeiramente (0,5-1,0 kg/m2) o primário ARDEX R3E com 
sílica de 0,6-0,7mm para favorecer a aplicação posterior.  
Como alternativa, pode utilizar-se o ARDEX R70P como primário. Para isso, aplica-se uma camada 
de contacto de 1 mm pressionando com uma talocha. Esta camada de contacto deve deixar-se 
curar durante 16 horas. Quando se aplica o ARDEX R70P o suporte deve estar completamente seco. 
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Processo de mistura: 
Os componentes Parte A e Parte B do ARDEX R90P devem ser previamente misturados entre si 
durante 1 minuto com um misturador adequado num recipiente de mistura apropriado. Misturar o 
pigmento. O conteúdo da Parte C, componente pó, deve ser acrescentado à resina já misturada e 
misturar tudo isto durante 2 minutos até conseguir uma mistura homogénea. Pode misturar-se uma 
ou mais unidades, com o objetivo de manter um rápido ritmo de instalação. 
 
Aplicação: 
O material misturado deve ser aplicado imediatamente sobre a superfície anteriormente preparada 
e com primário, utilizando um rodo estendedor para obter a espessura desejada e, de seguida, 
alisado com uma talocha de aço. 
Caso se deseje uma textura mais suave, assim que o produto tiver sido estendido e conforme segue 
o trabalho, é possível utilizar superficialmente rolo de picos para lhe dar um aspeto mais uniforme. 
Não volte a passar o rolo posteriormente. 
A área de trabalho deverá estar protegida durante a instalação e durante o tempo de secagem 
inicial, a fim de garantir que a superfície de resina húmida não será contaminada com sujidade 
suspensa no ar, uma vez que tal causaria imperfeições não desejadas na superfície, uma vez endu-
recida. Todas as juntas de dilatação no suporte deverão ser subidas até à camada final e depois 
serem adequadamente seladas. As juntas de construção e as gretas não sujeitas a movimento 
podem ser revestidas, mas se eventualmente se produzir um movimento, esses defeitos serão 
visíveis no acabamento do sistema. Deverão fazer-se juntas de isolamento em áreas onde se preveja 
um movimento por fortes choques térmicos, por exemplo, à volta de fornos ou de congeladores. 
A argamassa ARDEX R90P pode ser polida com máquina de diamante obtendo-se um pavimento 
resistente e decorativo (veja o Guia de aplicação). 
 
Limitações: 
ARDEX R90P deve ser aplicado unicamente a temperaturas superiores a +10°C e inferiores a +30°C 
e com uma humidade relativa de 90% ou inferior. Os pavimentos devem ter uma humidade relativa 
de 75 % ou menos. A melhor temperatura de aplicação encontra-se entre +15°C e +25°C. Para 
pavimentos com uma humidade residual, estes devem ser tratados com uma membrana ARDEX 
DPM 1C ou ARDEX DPM 1C R. 
O suporte deve ter uma resistência à tração superior a 1,5 N/mm². Quando o material expirado 
tiver ultrapassado a sua validade na embalagem, a viscosidade e as características do produto 
mudam e qualquer resto deve ser eliminado nesse momento. 
 
Limpeza das ferramentas: 
ARDEX R90P pode ser eliminado das ferramentas e do equipamento aplicando RDEX RTC imedia-
tamente depois da sua utilização. Qualquer resto de material endurecido deverá ser mecanicamente 
eliminado. 
 
Estabilidade de cor: 
As argamassas de poliuretano cimento estão formuladas especialmente para maximizar as proprie-
dades de resistências químicas e mecânicas mas podem sofrer alterações de tonalidade ou 
amarelecimento sobre o efeito de luz UV, e segundo a intensidade e tempo de exposição, sendo 
mais visíveis quanto mais clara for a tonalidade do produto. 
 
Resistência química: 
ARDEX R90P é resistente a uma ampla gama de líquidos e de produtos químicos; para uma informação 
mais concreta, consulte o departamento técnico da Ardex. 
Armazenamento e duração: 
Armazene em lugar seco, a temperaturas entre +5°C e +30°C, protegido de geadas e da luz solar. 
A vida em armazém é de 6 meses nas suas embalagens originais fechadas. 



  Cuidados: 
Durante a mistura e aplicação, deve-se ter em consideração as precauções seguintes: Garanta a 
ventilação adequada e evite o contacto do material com os olhos, canal nasal, a boca e a pele des-
protegida. Evite o contacto com as mãos utilizando luvas apropriadas e, se necessário, um creme 
adequado. 
Em caso de contacto com os olhos, enxague-os imediatamente com água limpa abundante e diri-
ja-se imediatamente a um médico, se houver contacto com a pele, enxague-a com água limpa 
abundante e, de seguida, lave-a com água e sabão (não utilize solventes). Deve evitar-se um contacto 
prolongado com a pele, especialmente quando o utilizador faz reação alérgica a materiais poliure-
tanicos. Utilize sempre luvas de trabalho e, se necessário, proteção ocular ou facial. Siga a higiene 
pessoal, em especial a lavagem das mãos depois de ter terminado o trabalho ou no seguimento 
de qualquer paragem durante o trabalho. Tenha cuidado ao tirar as luvas a fim de não contaminar 
o interior das mesmas. Em caso de acidente, consulte um médico. 
Para mais informação a este respeito, consulte a folha de dados de segurança e saúde. 
 
Resíduos/derrames: 
Os derrames de qualquer um dos produtos devem recolher-se imediatamente com areia, vermiculite 
ou qualquer outro material inerte e depositar-se num contentos adequado à sua gestão.  
Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com s regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais 
vigentes. 
Para mais informação consulte a Ficha de Dados de Segurança.
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Tempo de utilização: Aprox. 15 minutos.

Tráfego ligeiro: Aprox. 24 horas.

Tráfego total: Aprox. 48 horas.

Cura química total: 7 dias.

Resistência à união: > 2,0 N/mm²

Resistência à compressão: Aprox. 52 N/mm²

Resistência à flexotração: Aprox. 14 N/mm²

Consumo: Aprox. 2,64 - 2,75 kg/m²/mm.

Resistência à abrasão: Classificação “Carga especial” segundo BS 8204 : Parte 2 : 2002 (9).

Resistência ao deslizamento: Classificação “Satisfatória” segundo BS 8204: Parte 2: 2002(9), húmido e 
seco.

Resistência ao impacto: Classificação “Resistência a impacto forte” segundo BS 8204: Parte 1: 
1999.

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

Edição: Fevereiro de 2020
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ARDEX R90P 
Argamassa à base de resinas sintéticas para  

pavimentação no interior de edifícios

Emissão de Sustâncias Corrosivas:                              CT

Resistência à compressão:                                        C50

Resistência à flexotração:                                          F20

Resistência a desgaste:                                         AR 0.5

Adesão:                                                                  B 2.0

Resistência ao Impacto:                                           IR 39

Reação ao fogo:                                                     Bfl-s1
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ARDEX R10P
Argamassa de poliuretano-cimento para meias canas 
e paredes
Descrição: 
Argamassa de poliuretano-cimento para fazer acabamento de paredes e meias canas que combina 
extraordinárias propriedades contra o desgaste com elevada resistência química. Adequado para 
as áreas agressivas onde se requer um acabamento sem juntas e seja essencial a máxima limpeza. 
Processamento e armazenamento de alimentos, matadouros, produção de bebidas, leitarias, áreas 
de produção de elevado rendimento e zonas de passagem, são alguns dos ambientes em que se 
pode beneficiar deste sistema. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte deve estar duro, sólido e livre de pó ou outras materiais de barreira como tinta, restos 
de cal, argamassas, gessos, resíduos adesivos, etc., que possam prejudicar a adesão ao suporte. 
Todas as superfícies verticais devem ser de construção rígida, para resistir ao desvio durante o 
processo de aplicação. 
Deverão eliminar-se os restos de ceras, gorduras, óleos e substâncias contaminantes semelhantes, 
antes de tratamento mecânico. os suportes contaminados devem tratar-se mecanicamente, seja 
por lixamento ou algo semelhante e é necessário passar o aspirador antes de aplicar ARDEX R10P, 
juntamente com o primário ARDEX R8P. 
Qualquer junta ou greta do suporte de betão onde se prevê um movimento diferencial, por exemplo, 
juntas de dilatação, devem ser subidas até à superfície do acabamento. 
 
Primário: 
Todos os suportes devem levar anteriormente o primário ARDEX R8P.Dependendo da condição e 
da porosidade do suporte, pode ser que necessite de mais camadas. 
 
Processo de mistura: 
Os componentes Parte A e Parte B do ARDEX R10P devem ser previamente misturados entre si 
durante 1 minuto com um misturador adequado num recipiente de mistura de tamanho apropriado. 
Misturar o pigmento. De seguida, o conteúdo da parte C, componente em pó, deve-se introduzir na 
mistura da resina e misturar-se por mais 2 minutos a fim de criar uma massa homogénea. 
 
Aplicação: 
Assim que a camada adesiva tiver conseguido a consistência requerida, o material misturado deve 
aplicar-se rapidamente sobre o suporte preparado e deve ser aplicado primário, utilizando uma 
talocha adequada para alcançar a espessura e o perfil desejado. 
Não sobrecarregue a superfície e não misture mais material do que aquele que pode ser aplicado 
durante o tempo válido de aplicação. 
Durante o processo de aplicação e o tempo inicial de endurecimento, a zona de trabalho deve ser 
protegida para garantir que nenhum dos resíduos no ar contamine a resina húmida, uma vez que 
tal poderia causar manchas indesejáveis na superfície endurecida e tratada. Todas as juntas de 
movimento no suporte devem ser subidas até ao revestimento da parede e ser seladas convenien-
temente. As juntas de construção não sujeitas a movimentos podem ser tapadas, contudo, se o 
suporte fizer à mesma um movimento, estes defeitos irão ser visíveis através do revestimento da 
parede e do teto. Devem ser permitidas juntas de isolamento nas zonas onde se preveem fortes 
choques térmicos, por exemplo em redor de estufas e congeladores. 
 
Limitações: 
ARDEX R10P apenas pode ser aplicado com temperaturas superiores a +10°C e inferiores a 
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+30°C.Os suportes devem estar secos e sem evaporação. Os suportes de betão ou de outros 
materiais de cimento devem ter uma resistência à tração de, pelo menos, 1,5 N/mm2. ARDEX R10P 
pode ser aplicado sobre suportes de uma resistência inferior, mas o comportamento a longo prazo 
pode ser afetado. Assim que o material misturado tiver passado o seu prazo de validade dentro do 
recipiente, a viscosidade e as características do produto irão mudar e todo o restante não usado 
deverá deixar imediatamente de ser aplicado. 
 
Limpeza das ferramentas: 
ARDEX R10P pode ser eliminado das ferramentas e do equipamento aplicando ARDEX TOOL CLEANER 
(produto de limpeza RTC) imediatamente depois da sua utilização. Se o material já tiver endurecido, 
terá de ser eliminado mecanicamente. 
 
Estabilidade de cor: 
As argamassas de poliuretano cimento estão formuladas especialmente para maximizar as proprie-
dades de resistências químicas e mecânicas mas podem sofrer alterações de tonalidade ou 
amarelecimento sobre o efeito de luz UV, e segundo a intensidade e tempo de exposição, sendo 
mais visíveis quanto mais clara for a tonalidade do produto. 
 
Resistência química: 
ARDEX R10P é resistente a uma ampla gama de líquidos e de produtos químicos. Caso deseje infor-
mação mais concreta, consulte o nosso departamento técnico. 
 
Armazenamento: 
O armazenamento deve ser feito em locais secos entre +5º C e +30º C. É necessária proteção 
contra as geadas e contra os raios solares diretos. Mantenha o produto durante 6 meses nas emba-
lagens originais fechadas. 
 
Medidas de precaução: 
O componente B provoca irritação cutânea, pode provocar uma reacção alérgica na pele, provoca 
irritação ocular grave e é nocivo em caso de inalação, podendo provocar irritação e reacções 
alérgicas nas vias respiratórias.  
Durante a mistura ou aplicação deveria ter-se em consideração as seguintes precauções: assegurar 
uma adequada ventilação e evitar o contacto com os olhos as fossas nasais, a boca ou a pele. 
No caso de contacto com os olhos, lavá-los imediatamente com água abundante e consultar um 
médico. Quando existir contacto com a pele lavar imediatamente com muito sabão e água (não 
utilize nenhum diluente). Deve-se evitar o contacto prolongado com a pele. Utilize sempre luvas e, 
caso seja necessário, uma protecção para olhos e rosto. Observe as normas de higiene pessoal, 
especialmente a lavagem de mãos depois de terminar o trabalho e sempre que exista interrupção 
do trabalho. Também deve prestar atenção quando retirar as luvas, para evitar que contamine o 
seu interior. Manter fora do alcance das crianças. 
Em caso de ingestão acidental do produto, procura assistência médica imediatamente e não induza 
o vómito. Se a irritação ocular ou da pele persistir procura ajuda médica.  
No caso de acidente consulte o seu médico. 
Para mais informações consulte a Ficha de dados de Segurança. 
 
Resíduos/derrames: 
Os derrames de qualquer um dos produtos devem recolher-se imediatamente com areia, vermiculite 
ou qualquer outro material inerte e depositar-se num contentos adequado à sua gestão.  
Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com s regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais 
vigentes.



Pot-life: 10

Zona de tráfego ligeiro: Aprox. 24 horas.

Zona de tráfego denso: Aprox. 48 horas.

Tratamento químico completo: 7 dias.

Resistência adesiva: > 1,5 N/mm²

Resistência à compressão: Aprox. 45 N/ mm²

Resistência à flexotração: Aprox. 11 N/ mm²

Resistência à tração: Aprox. 5 N/ mm²

Rendimento: Aprox. 2 kg/m²/mm.

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

Edição: Fevereiro de 2020

306

AR
DE

X 
R1

0P



307

AR
DE

X 
R1

5P

Descrição: 
ARDEX R15 P é um material de reparação, de baixa viscosidade, isento de solventes, para ser 
aplicado como selante em pavimentos de poliuretano, tal como ARDEX R90P.O componente A é 
um líquido branco de baixa viscosidade. O componente B é um líquido castanho de baixa viscosidade. 
O componente C é um pó pigmentado. 
ARDEX R15 P pode ser aplicado para reparações e outras aplicações que requeiram uma camada 
fina para melhorar o aspeto final do pavimento e a sua limpeza. ARDEX R15 P é ideal para aplicações 
de marcas lineares em pavimentos de poliuretano-cimento como ARDEX R90P.Em combinação com 
ARDEX R70P e ARISIL, permite a criação de pavimentos de múltiplas camadas de poliuretano-cimen-
to. 
 
Preparação do suporte: 
Todos os suportes devem estar limpos e livres de pó e outras partículas desintegráveis. Qualquer 
resto de contaminante, como óleo, gorduras, tintas, agentes químicos, devem ser eliminados, para 
evitar que prejudiquem a aderência ao suporte. 
Caso se aplique o ARDEX R15 P sobre pavimentos existentes de poliuretano-cimento, desta forma 
as técnicas de preparação aplicadas, irão depender do estado dos mesmos. Caso seja um suporte 
com apenas 48 horas de antiguidade, ARDEX R15 P poderá ser aplicado diretamente, eliminando 
apenas o pó e os agentes contaminantes superficiais. Pavimentos mais antigos, deverão ser sujeitos 
a tratamentos de lixagem ou granalhagem e a limpezas com detergentes alcalinos. 
Utilizando o ARDEX R15P como revestimento multicamada, a sua aplicação será sobre um primário 
epóxi ARDEX adequado que esteja areado à saturação (consultar o Departamento Técnico Ardex) 
 
Modo de aplicação: 
Verta os componentes A e B num recipiente e misture-os com agitador elétrico durante 30 segundos, 
até conseguir um produto homogéneo. Acrescente o componente C e agite bem durante 1 minuto 
até obter uma consistência suave. 
O material misturado deve ser imediatamente aplicado sobre o suporte com uma trincha, rolo, ou 
rodo de borracha, dependendo do acabamento e espessura requerida. Aplique um disseminado de 
areia, caso deseje um acabamento anti derrapante. 
Caso se aplique para reduzir a textura num pavimento existente, deve ter-se cuidado para deixar a 
espessura, acabamento e uniformidade final necessária. 
Para reparações de fissuras, deite água até cobrir totalmente, com espátula até 5 mm e em áreas 
de isolamento até 10 mm de largura. Se as reparações forem de largura superior, recomenda-se 
acrescentar areia à mistura. Assim que a reparação estiver feita, cubra superficialmente com ARDEX 
R15P. 
 
Realização de pavimentos multicamada: 
Para a realização de pavimentos multicamada o material misturado aplica-se através de talocha 
metálica sobre a superfície já com o primário com as cargas. Sobre o produto ainda fresco polvilha.se 
3-4 kg/m   de sílica de 0,6-0,8 mm, de acordo com a rugosidade desejada. Esta operação pode 
repetir-se até se alcançar a espessura desejada (é obrigatório caso se use sílica de 0,6 mm). A 
espessura mínima recomendada é de 2 mm (que se alcançam com 2 demãos intermédias de ARDEX 
R15P se se utiliza sílica de 0,6 mm, ou uma demão se se usa sílica de 0,8 mm).  
 
O procedimento multicamada pode efectuar-se aplicando o revestimento ARDEX R15P sobre uma 
aplicação de ARDEX R70P que tenha sido areada. No dia seguinte varre-se e aspira-se a sílica 
sobrante e sela-se a superfície com uma demão de ARDEX R15P aplicada com rodo de borracha.  

ARDEX R15P
Sistema de reparação e renovação para pavimentos 
de poliuretano-cimento



Utilizando sílica de 0,6 mm alcançam-se valores de anti deslizamento de 45 unidades, enquanto 
com sílica de 0,8 mm os valores situam-se ao redor das 54 unidades. Estes valores são aproximados 
já que, em cada caso, os valores finais dependem da forma da sílica utilizada (mais ou menos arre-
dondada) e de como se tenha realizado o sistema multicamada. 
 
Limitações: 
Aplique ARDEX R15 P a temperaturas superiores a +10ºC e inferiores a +30ºC e com humidade 
relativa inferior a 90%. Não aplique caso possa existir condensação antes do produto ARDEX R15 
P ter totalmente secado. 
A trabalhabilidade é aprox. de 10 mins. Caso se aplique uma vez, passado este tempo, pode dar 
lugar a um acabamento irregular. 
 
Limpeza das ferramentas: 
ARDEX R15P limpa-se facilmente depois de ter sido utilizando, com um produto de limpeza biode-
gradável ARDEX RTC. Assim que o produto tiver endurecido, apenas pode ser eliminado 
mecanicamente. 
 
Estabilidade de cor: 
As argamassas de poliuretano cimento estão formuladas especialmente para maximizar as proprie-
dades de resistências químicas e mecânicas mas podem sofrer alterações de tonalidade ou 
amarelecimento sobre o efeito de luz UV, e segundo a intensidade e tempo de exposição, sendo 
mais visíveis quanto mais clara for a tonalidade do produto. 
 
Resistência química: 
ARDEX R15 P é altamente resistente a uma ampla gama de produtos químicos. Para informação 
mais específica, contacte o nosso departamento técnico. 
 
Medidas de precaução: 
O componente B provoca irritação cutânea, pode provocar uma reacção alérgica na pele, provoca 
irritação ocular grave e é nocivo em caso de inalação, podendo provocar irritação e reacções 
alérgicas nas vias respiratórias 
Durante a mistura ou aplicação deveria ter-se em consideração as seguintes precauções: assegurar 
uma adequada ventilação e evitar o contacto com os olhos as fossas nasais, a boca ou a pele. 
No caso de contacto com os olhos, lavá-los imediatamente com água abundante e consultar um 
médico. Quando existir contacto com a pele lavar imediatamente com muito sabão e água (não 
utilize nenhum diluente). Deve-se evitar o contacto prolongado com a pele. Utilize sempre luvas e, 
caso seja necessário, uma protecção para olhos e rosto. Observe as normas de higiene pessoal, 
especialmente a lavagem de mãos depois de terminar o trabalho e sempre que exista interrupção 
do trabalho. Também deve prestar atenção quando retirar as luvas, para evitar que contamine o 
seu interior. Manter fora do alcance das crianças. 
Em caso de ingestão acidental do produto, procura assistência médica imediatamente e não induza 
o vómito. Se a irritação ocular ou da pele persistir procura ajuda médica.  
No caso de acidente consulte o seu médico. 
Para mais informações consulte a Ficha de dados de Segurança. 
 
Residuos/derrames: 
Os derrames de qualquer um dos produtos devem recolher-se imediatamente com areia, vermiculite 
ou qualquer outro material inerte e depositar-se num contentos adequado à sua gestão.  
Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com s regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais 
vigentes.
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Componentes:

A: líquido. 
B: líquido.  
C: pó. 
D: pigmento

Consumo:
Pintura: Aprox. 180 - 330 g/m2. 
Multicamada (sílica 0,6 mm): Aprox. 475 - 525  g/m2 e demão. 
Multicamada (sílica 0,8 mm): Aprox. 1000 - 1200 g/m2 e demão

Trabalhabilidade: 10 min.

Tráfego ligeiro: 24 horas.

Tráfego pesado: 48 horas.

Resistência química total: 7 dias.

adesão: > 1.5 N/mm²

Armazenamento: 6 meses dentro da embalagem original fechada, entre +5 e +30°C.  
Proteja das geadas e da exposição ao sol.

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

Edição: Fevereiro de 2020 
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Descrição: 
ARDEX R30ES é uma tinta epóxi de base aquosa de muito baixa emissão (livre de COV’s) com uma 
excelente adesão às superfícies de betão ou de argamassa de cimento e areia. ARDEX R30ES tem 
boas propriedades mecânicas e boa resistência química a ácidos diluídos e bases, petróleo, óleos. 
ARDEX R30ES facilita a limpeza das superfícies onde é aplicado. ARDEX R30ES é especialmente 
indicado para a aplicação em pavimentos de garagens, armazéns, indústria ligeira e outras superfícies 
sujeitas ao tráfego de veículos ligeiros e peões. 
 
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. As superfícies de betão que estão contaminadas deverão 
ser tratadas mecanicamente, seja por lixagem, diamante, granalhagem ou jacto de areia e, poste-
riormente, proceder-se-á à aspiração. 
Qualquer junta ou greta do suporte de betão onde se prevê um movimento diferencial, por exemplo, 
as juntas de dilatação deverão ser subidas até chegar à superfície terminada a fim de as selar con-
venientemente. 
 
Mistura:  
Os componentes individuais do ARDEX R30ES devem ser agitados antes de serem misturados. O 
agente endurecedor (componente B) acrescenta-se à resina (componente A) e agita-se com uma 
vara de espiral a velocidade lenta até obter uma consistência e cor uniformes. É muito importante 
que os componentes da resina fiquem bem misturados (tal consegue-se agitando durante, pelo 
menos, 3 minutos). Parte da mistura pode ser novamente introduzida no recipiente do endurecedor 
para acabar de recolher os restos que possam ficar no recipiente. A mistura que tenha passado 
pelo recipiente do endurecedor volta a inserir-se no recipiente da mistura agitando-se por mais 30 
segundos. Este processo de mistura garante a consistência do produto e que toda resina restante 
que fique em alguns dos recipientes reaja, facilitando a gestão posterior dos resíduos. 
 
Aplicação: 
Uma vez misturado o ARDEX R30ES deve espalhar-se sobre o solo usando um rodo de borracha 
ou um rolo de pelo curto. Deve garantir-se a pintura completa de toda a superfície e que não fiquem 
poças de produto. Na aplicação da primeira camada, ARDEX R30ES pode ser diluído com água até 
30%. A segunda camada aplicar-se-á assim que a primeira estiver suficientemente seca. O tempo 
de seca varia com a temperatura ambiente (mínimo 6 horas). A segunda camada do ARDEX R30ES 
pode ser diluída com água até 5%. Deverá existir ventilação para a zona pintada. Pode dar-se um 
acabamento ligeiramente texturizado que melhora a resistência ao resvalamento através de uma 
aplicação de areia fina de quartzo (0,1-0,4 mm). Tal disseminação pode ser feita sobre a superfície 
ainda húmida do ARDEX R30ES tendo especial cuidado em obter uma distribuição o mais homogénea 
possível da areia. A seguinte aplicação do ARDEX R30ES sela a areia fina. 
 
Limitações: 
Estes produtos não podem ser aplicados a temperaturas inferiores a +10ºC nem superiores a 
+30ºC ou quando a humidade ambiente ultrapassar 85%. Caso ultrapasse o tempo de vida, o produto 
misturado perde as suas características e deve ser eliminado. Todos os produtos ARDEX são fabri-
cados sob controlo e procedimentos restritos de qualidade, ainda assim, recomenda-se que nos 
casos em que a consistência de cor seja essencial, que os produtos utilizados sejam do mesmo 
lote. 

ARDEX R30ES
Pintura epóxi em base aquosa



Limpeza das ferramentas: 
ARDEX R30ES pode ser limpo das ferramentas e equipamentos, com água, imediatamente após a 
sua utilização. Caso o produto endureça, este apenas poderá ser eliminado por meios mecânicos. 
 
Resíduos/Derramamentos: 
Os derrames de qualquer um dos produtos devem recolher-se imediatamente com areia, vermiculite 
ou qualquer outro material inerte e depositar-se num contentos adequado à sua gestão.  
A gestão dos resíduos de derrames e das embalagens vazias deve efectuar-se seguindo a legislação 
local vigente. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com s regulamentos locais/regionais/nacio-
nais/internacionais vigentes. 
Para mais informações consultar a Ficha de dados de Segurança. 
 
Armazenamento: 
O prazo útil de armazenamento do ARDEX R30ES é de 12 meses, nas embalagens originais fechadas. 
Armazene em lugar seco, a temperaturas entre +5°C e +30°C. É necessária proteção contra as 
geadas e contra os raios solares diretos e as fontes de calor. 
 
Precauções: 
ARDEX R30ES não deve estar em contacto com os olhos ou a pele, nem deve ser ingerido. Pode 
provocar uma reacção alérgica na pele. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 
Provoca irritação cutânea. Provoca irritación ocular grave. Durante a mistura ou aplicação deveria 
ter-se em consideração as seguintes precauções: assegurar uma adequada ventilação e evitar o 
contacto com os olhos as fossas nasais, a boca ou a pele. Utilize luvas, roupa, óculos e máscara 
de protecção. 
No caso de contacto com os olhos, lavá-los imediatamente com água abundante e consultar um 
médico. Quando existir contacto com a pele lavar imediatamente com muito sabão e água (não 
utilize nenhum diluente). Em caso de ingestão acidental do produto, procura assistência médica 
imediatamente e não induza o vómito. Se a irritação ocular ou da pele persistir procura ajuda médica.  
Para mais informações consultar a Ficha de dados de Segurança. 
 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)
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Aspeto: Líquido viscoso.

Densidade: Aprox. 1,3 g/cm³

Pot-Life: Aprox. 40 min.

Tempo entre camadas: Min. 6 horas.

Tráfego ligeiro: 24 horas.

Cura total: 7 dias.

Aplicação: Rolo de pêlo corto.

Total de compostos orgânicos voláteis (COV): < 350μ g/m³

Consumo: 100-150 gr/m² (por camada).

Relação da mistura (em peso): 46 A : 54 B

Embalagem: Packs de 10/25 kg A+B.
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ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 

14

19747 
EN 13813 SR-AR 0.5-IR14-B2.0 

ARDEX R30ES 
Pintura epóxi de base aquosa

Emissão de Sustâncias Corrosivas:                              SR

Permeabilidade à água:                                             NPD

Resistência a desgaste:                                         AR 0.5

Adesão:                                                                  B 2.0

Resistência ao Impacto:                                           IR 14

Alisamento acústico:                                                 NPD

Absorção acústica:                                                   NPD

Resistência térmica:                                                  NPD

Resistência química:                                                 NPD

Reação ao fogo:                                                           E

Edição: Fevereiro de 2020
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Descrição: 
ARDEX R40E é uma resina epóxi sem solventes, 100% sólida que gera uma superfície resistente e 
fácil de limpar. 
Aplicável em armazéns, estacionamentos, hangares, pavimentos industriais, oficinas, áreas de 
produção e processamento, fábricas de sumos, cervejarias, cozinhas e em qualquer pavimento 
onde seja necessário um acabamento resistente e estético. 
Juntamente com areia de quartzo de 0,3-0,4 mm, o ARDEX R40E aplica-se como revestimento auto-
nivelante de planimetria elevada. 
Juntamente com quartzo de 0,6-0,7 mm ARDEX R40E pode ser usado para criar pavimentos de 
multi-camadas, de elevada resistência mecânica, de 2 a 4 mm de espessura. 
 
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. As superfícies de betão que estão contaminadas deverão 
ser tratadas mecanicamente, seja por lixagem, diamante, granalhagem ou jacto de areia e, poste-
riormente, proceder-se-á à aspiração. Qualquer junta ou greta do suporte de betão onde se prevê 
um movimento diferencial, por exemplo, as juntas de dilatação deverão ser subidas até chegar à 
superfície terminada a fim de as selar convenientemente. O suporte deve ter uma resistência à 
tração superior a 1,5 N/mm². 
 
Primário: 
Antes da aplicação de ARDEX R40E, deve-se aplicar o primário ARDEX PRIMER E (consumo aprox.200-
300 gr/m² segundo a absorção do suporte) ou com o primário da gama ARDEX que melhor se 
adeque às circunstâncias do suporte e da aplicação 
 
Mistura:  
Os componentes individuais do ARDEX R40E devem ser agitados antes de serem misturados. O 
agente endurecedor (componente B) acrescenta-se à resina (componente A) e agita-se com um mis-
turador com agitador na velocidade lenta até obter uma consistência e cor uniformes. É muito 
importante que os componentes da resina fiquem bem misturados (tal consegue-se agitando durante, 
pelo menos, 3 minutos). Parte da mistura pode ser novamente introduzida no recipiente do endurecedor 
para acabar de recolher os restos que possam ficar no recipiente. A mistura que tenha passado 
pelo recipiente do endurecedor volta a inserir-se no recipiente da mistura agitando-se por mais 30 
segundos. Este processo de mistura garante a consistência do produto e que toda resina restante 
que fique em alguns dos recipientes reaja, facilitando a gestão posterior dos resíduos. Uma vez 
misturado ARDEX R40E irá gerar-se uma grande quantidade de calor caso seja deixado na embalagem 
de mistura, provocando uma diminuição brusca na vida útil. 
 
Aplicação: 
Pintura: 
Uma vez misturados os componentes A e B, o material é aplicado diretamente sobre o suporte com 
primário com uma trincha ou rolo de pelo curto. 
Autonivelante: 
Uma vez misturados os componentes A e B, acrescenta-se aproximadamente umas 500 gramas 
de areia de quartzo de 0,3-0,4 mm por cada quilo de mistura. Deita-se o material sobre o suporte 
e distribui-se com talocha dentada para que se possa controlar a espessura. Deve passar-se ime-
diatamente um rolo de picos para facilitar a saída do ar incluso por baixo do revestimento, até à 

ARDEX R40E
Resina epóxi 100% sólidos, multi-usos. VOC FREE
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completa eliminação das bolhas. Para conseguir 1 mm. de espessura é necessário deitar aproxi-
madamente 2,0 kg./m² de ARDEX R40E. 
Multicamada: 
Uma vez misturado o ARDEX R40E deve espalhar-se, sem demora, sobre o pavimento usando um 
rodo de borracha, finalizando a aplicação (para eliminar imperfeições) com um rolo de pelo curto. 
Caso se acrescente areia à mistura, tal será feito com uma proporção ARDEX R40E: areia de quartzo 
de 1:0,5. Sobre a camada ainda húmida de ARDEX R40E areia-se à saturação com areia de quartzo 
0,6 mm. No dia seguinte, a superfície com areia é varrida e aspirada para eliminar a areia que não 
tenha aderido. A segunda camada de ARDEX R40E sela a areia. Esta operação pode ser repetida 
tantas vezes quanto as necessárias até alcançar a grossura desejada. 
 
Limitações: 
Estes produtos não podem ser aplicados a temperaturas inferiores a +10ºC nem superiores a 
+30ºC ou quando a humidade ambiente ultrapassar 85%. 
Caso ultrapasse o tempo de vida, o produto misturado perde as suas características e deve ser eli-
minado. Todos os produtos ARDEX são fabricados sob controlo e procedimentos restritos de 
qualidade, ainda assim, recomenda-se que nos casos em que a consistência de cor seja essencial, 
que os produtos utilizados sejam do mesmo lote. 
 
Limpeza das ferramentas: 
ARDEX R40E pode ser limpo das ferramentas e equipamentos imediatamente após a sua utilização, 
usando um dissolvente como o ARDEX RTC. Caso o produto endureça, este apenas poderá ser eli-
minado por meios mecânicos. 
 
Resíduos/Derramamentos: 
Os derrames de qualquer um dos produtos devem recolher-se imediatamente com areia, vermiculite 
ou qualquer outro material inerte e depositar-se num contentos adequado à sua gestão.  
A gestão dos resíduos de derrames e das embalagens vazias deve efectuar-se seguindo a legislação 
local vigente. 
Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com s regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais 
vigentes. 
Para mais informações consultar a Ficha de dados de Segurança. 
 
Armazenamento: 
O prazo útil de armazenamento do ARDEX R40E é de 12 meses, nas embalagens originais fechadas. 
Armazene em lugar seco, a temperaturas entre +5°C e +30°C. É necessária proteção contra as 
geadas e contra os raios solares diretos e as fontes de calor. 
 
Precauções: 
ARDEX R40E não deve estar en contacto com os oçhos ou a pele nem deve ser ingerido.  
Resina: Nocivo no caso de ingestão. Nocivo em contacto com a pele. Provoca irritação cutânea e 
irritação ocular grave. Pode provocar uma reacção alérgica na pele. Pode irritar as vias respiratórias. 
Tóxico para os organismos aquáticos, provocando efeitos de longa duração. Contém componentes 
epóxi. 
Endurecedor: 
Nocivo no caso de inalação e ingestão. Pode provocar uma reacção alérgica na pele. Provoca quei-
maduras na pele e lesões oculares graves. Tóxico para os organismos aquáticos, provocando 
efeitos de longa duração.  
Durante a mistura ou aplicação deveria ter-se em consideração as seguintes precauções: assegurar 
uma adequada ventilação e evitar o contacto com os olhos as fossas nasais, a boca ou a pele. 
No caso de contacto com os olhos, lavá-los imediatamente com água abundante e consultar um 
médico. Quando existir contacto com a pele lavar imediatamente com muito sabão e água (não 
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utilize nenhum diluente). Deve-se evitar o contacto prolongado com a pele. Utilize sempre luvas e, 
caso seja necessário, uma protecção para olhos e rosto. Observe as normas de higiene pessoal, 
especialmente a lavagem de mãos depois de terminar o trabalho e sempre que exista interrupção 
do trabalho. Também deve prestar atenção quando retirar as luvas, para evitar que contamine o 
seu interior. Manter fora do alcance das crianças. 
Em caso de ingestão acidental do produto, procura assistência médica imediatamente e não induza 
o vómito. Se a irritação ocular ou da pele persistir procura ajuda médica.  
No caso de acidente consulte o seu médico. 
Para mais informações consulte a Ficha de dados de Segurança  
 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Aspeto: Líquido viscoso.

Densidade: Aprox. 1,45 g/cm³

Pot-Life: Aprox. 45 min.

Tempo entre camadas: Mínimo 12 horas; máximo 24 horas.

Tráfego ligeiro: 48 horas.

Cura total: 10 dias.

Aplicação: Rodo de borracha, rolo de pelo médio /corto

Total de compostos orgânicos voláteis (COV): < 350μ g/m³

Consumo: 500-1000 gr/m² (por camada).

Relação da mistura (em peso): 80 A : 20 B.

Embalagem: Packs de 25 kg A+B.

Edição: Fevereiro de 2020 

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 
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ARDEX R40E 
Revestimento epóxi fluido para pavimentos

Emissão de Sustâncias Corrosivas:                              SR

Permeabilidade à água:                                             NPD

Resistência a desgaste:                                         AR 0.5

Adesão:                                                                  B 2.0

Resistência ao Impacto:                                           IR 14

Alisamento acústico:                                                 NPD

Absorção acústica:                                                   NPD

Resistência térmica:                                                  NPD

Resistência química:                                                 NPD

Reação ao fogo:                                                           E
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ARDEX R50ES
Resina epóxi 100% sólidos, multi-usos

Descrição do produto: 
ARDEX R50ES é uma resina epóxi sem solventes, 100% sólida que gera uma superfície resistente 
e fácil de limpar. 
Aplicável em armazéns, estacionamentos, hangares, pavimentos industriais, oficinas, áreas de 
produção e processamento, fábricas de sumos, cervejarias, cozinhas e em qualquer pavimento 
onde seja necessário um acabamento resistente e estético. 
Juntamente com areia de quartzo de 0,3-0,4 mm, o ARDEX R50ES aplica-se como revestimento 
autonivelante de planimetria elevada. 
Juntamente com quartzo estéril de 0,6-0,7 mm ARDEX R50ES pode ser usado para criar pavimentos 
de múltiplas camadas, de elevada resistência mecânica, de 2 a 4 mm de espessura. 
 
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. As superfícies de betão que estão contaminadas deverão 
ser tratadas mecanicamente, seja por lixagem, granalhagem ou jacto de areia e, posteriormente, 
proceder-se-á à aspiração. 
Qualquer junta ou greta do suporte de betão onde se prevê um movimento diferencial, por exemplo, 
as juntas de dilatação deverão ser subidas até chegar à superfície terminada a fim de as selar con-
venientemente. 
O suporte deve ter uma resistência à tração superior a 1,5 N/mm2. 
 
Primário: 
Antes da aplicação de ARDEX R40ES, deve-se aplicar o primário ARDEX PRIMER E (consumo aprox. 
200-300 gr/m² segundo a absorção do suporte) ou com o primário da gama ARDEX que melhor 
se adeque às circunstâncias do suporte e da aplicação. 
 
Modo de aplicação: 
Mistura: 
Os componentes individuais do ARDEX R50ES devem ser agitados antes de serem misturados.  
O agente endurecedor (componente B) acrescenta-se à resina (componente A) e agita-se com uma 
broca com agitador na velocidade lenta (400 rpm) até obter uma consistência uniforme. É muito 
importante que os componentes fiquem bem misturados (tal consegue-se agitando durante, pelo 
menos, 3 minutos). Parte da mistura pode ser novamente introduzida no recipiente do endurecedor 
para acabar de recolher os restos que possam ficar no recipiente. A mistura que tenha passado 
pelo recipiente do endurecedor volta a inserir-se no recipiente da mistura agitando-se por mais 30 
segundos. Este processo de mistura garante a consistência do produto e que toda resina restante 
que fique em alguns dos recipientes reaja, facilitando a gestão posterior dos resíduos. 
Uma vez misturado ARDEX R50ES irá gerar-se uma grande quantidade de calor caso seja deixado 
na embalagem de mistura, provocando uma diminuição brusca na vida útil. 
 
Aplicação: 
Pintura: 
Uma vez misturados os componentes A e B, o material é aplicado diretamente sobre o suporte com 
primário com uma trincha ou rolo de pelo curto. 
Autonivelante: 
Uma vez misturados os componentes A e B, acrescenta-se aproximadamente umas 500 gramas 
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de areia de quartzo de 0,3-0,4 mm por cada quilo de mistura. Deita-se o material sobre o suporte 
e distribui-se com talocha dentada para que se possa controlar a espessura. Deve passar-se ime-
diatamente um rolo de picos para facilitar a saída do ar incluso por baixo do revestimento, até à 
completa eliminação das bolhas.  
Multicamada: 
Uma vez misturado o ARDEX R50ES deve espalhar-se, sem demora, sobre o pavimento usando um 
rodo de borracha, finalizando a aplicação (para eliminar imperfeições) com um rolo de pelo curto. 
Caso se acrescente areia à mistura, tal será feito com uma proporção ARDEX R50ES: areia de 
quartzo de 1:0,5. 
Sobre a camada ainda húmida de ARDEX R50ES areia-se à saturação com areia de quartzo 0,6 
mm. No dia seguinte, a superfície com areia é varrida e aspirada para eliminar a areia que não tenha 
aderido. 
A segunda camada de ARDEX R50ES sela a areia. Esta operação pode ser repetida tantas vezes 
quanto as necessárias até alcançar a grossura desejada. 
 
Limitações: 
Estes produtos não podem ser aplicados a temperaturas inferiores a +10ºC nem superiores a +30ºC 
ou quando a humidade ambiente ultrapassar 85%. Caso ultrapasse o tempo de vida, o produto mis-
turado perde as suas características e deve ser eliminado. Todos os produtos ARDEX são fabricados 
sob controlo e procedimentos restritos de qualidade, ainda assim, recomenda-se que nos casos 
em que a consistência de cor seja essencial, que os produtos utilizados sejam do mesmo lote. 
 
Limpeza das ferramentas: 
ARDEX R50ES pode ser limpo das ferramentas e equipamentos imediatamente após a sua aplicação, 
usando um diluente como o ARDEX RTC. Caso o produto endureça, este apenas poderá ser eliminado 
por meios mecânicos. 
 
Resíduos/Derramamentos: 
Os derrames de qualquer um dos produtos devem recolher-se imediatamente com areia, vermiculite 
ou qualquer outro material inerte e depositar-se num contentos adequado à sua gestão.  
A gestão dos resíduos de derrames e das embalagens vazias deve efectuar-se seguindo a legislação 
local vigente. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com s regulamentos locais/regionais/nacio-
nais/internacionais vigentes. 
Para mais informações consultar a Ficha de dados de Segurança. 
 
Armazenamento: 
O prazo útil de armazenamento do ARDEX R50ES é de 12 meses, nas embalagens originais fechadas. 
Armazene em lugar seco, a temperaturas entre +5°C e +30°C. É necessária proteção contra as 
geadas e contra os raios solares diretos e as fontes de calor. 
 
Precauções: 
ARDEX R50ES não deve estar en contacto com os oçhos ou a pele nem deve ser ingerido. 
Resina: Nocivo no caso de ingestão. Nocivo em contacto com a pele. Provoca irritação cutânea e 
irritação ocular grave. Pode provocar uma reacção alérgica na pele. Pode irritar as vias respiratórias. 
Tóxico para os organismos aquáticos, provocando efeitos de longa duração. Contém componentes 
epóxi. 
Endurecedor: 
Nocivo no caso de inalação e ingestão. Pode provocar uma reacção alérgica na pele. Provoca quei-
maduras na pele e lesões oculares graves. Tóxico para os organismos aquáticos, provocando 
efeitos de longa duração. Durante a mistura ou aplicação deveria ter-se em consideração as seguintes 
precauções: assegurar uma adequada ventilação e evitar o contacto com os olhos as fossas nasais, 
a boca ou a pele. 
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Aspeto: Líquido viscoso.

Densidade: Aprox. 1,35 g/cm³ (A+B).

Consumo:
Pintura 0,4 kg/m2 por demão 
Autonivelante 1:0,5 - 1,6 kg/m2 mm (mistura) 
Multicamada 1:0,4 - 0,5 kg/m2 por demão (mistura)

Pot-Life (20°C): Aprox. 30 min.

Tempo entre camadas: Min. 12 horas - Max. 24 horas

Cura total: 7 dias.

Aplicação: Lábio de borracha, rolo de pêlo médio /corto.

Compressão*: > 60 N/mm²

Flexão*: > 25 N/mm²

Adesão*: > 30 N/mm²

Consumo (A+B): 1,25 kg/m² (por 1 mm).

Relação da mistura (em peso): 100 A : 30 B

Embalagem: Packs de 25 kg A+B

Armazenamento: Aprox. 12 meses em local seco e dentro da embalagem original fechada.

Edição: Fevereiro de 2020

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 

E-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona 
Espanha 
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ARDEX R50ES 
Revestimento epóxi fluido para pavimentos

Emissão de Sustâncias Corrosivas:                              SR

Permeabilidade à água:                                             NPD

Resistência a desgaste:                                         AR 0.5

Adesão:                                                                  B 2.0

Resistência ao Impacto:                                           IR 14

Alisamento acústico:                                                 NPD

Absorção acústica:                                                   NPD

Resistência térmica:                                                  NPD

Resistência química:                                                 NPD

Reação ao fogo:                                                           E

No caso de contacto com os olhos, lavá-los imediatamente com água abundante e consultar um 
médico. Quando existir contacto com a pele lavar imediatamente com muito sabão e água (não 
utilize nenhum diluente). Deve-se evitar o contacto prolongado com a pele. Utilize sempre luvas e, 
caso seja necessário, uma protecção para olhos e rosto. Observe as normas de higiene pessoal, 
especialmente a lavagem de mãos depois de terminar o trabalho e sempre que exista interrupção 
do trabalho. Também deve prestar atenção quando retirar as luvas, para evitar que contamine o 
seu interior. Manter fora do alcance das crianças. 
Em caso de ingestão acidental do produto, procura assistência médica imediatamente e não induza 
o vómito. Se a irritação ocular ou da pele persistir procura ajuda médica.  
No caso de acidente consulte o seu médico. 
Para mais informações consulte a Ficha de dados de Segurança. 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)
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   Descrição: 
ARDEX R65P é um verniz de poliuretano alifático bicomponente transparente, mate, em dispersão 
aquosa, de elevado rendimento. Apresenta uma boa resistência química e física, sendo resistente 
ao desgaste e à água. Reduz a adesão da sujidade na superfície. 
 
Campo de aplicação: 
Selante e proteção em argamassas cimentosas em pavimentos e paredes. 
Proteção de pavimentos de betão ou de argamassa. 
Selante de pavimentos epóxis. 
ARDEX R65P foi pensado para tráfego pedonal ou comercial ligeiro (pneus ou rodas de borracha 
macia). Aplicação em interior e exterior. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte sobre o qual vai ser aplicado deve estar limpo de pó, gordura e óleos ou qualquer 
substância ou elemento que possa prejudicar a sua aderência. 
Antes de aplicar o ARDEX R65P recomenda-se aplicar primário nas superfícies absorventes com 
uma demão de ADI COAT PRIMER ou, em suportes muito absorventes, duas demãos, sendo a 
primeira diluída com água na proporção 1:1. A superfície deve ficar uniformemente com primário. 
 
Modo de utilização: 
Agite a base e o endurecedor por separado antes de proceder à sua mistura. Deite o endurecedor 
na base e agite através de agitador a baixa velocidade até obter uma mistura homogénea. Evite 
agitar em excesso para reduzir ao máximo a oclusão de bolhas. 
Deite o produto num tabuleiro de pintar e aplique-o sem demora com rolo de pelo curto de esmalte 
em camada fina. 
Deve garantir-se uma aplicação uniforme em toda a superfície, evitar as acumulações de material 
e a sobreposição ou pintura excessiva. Evite sobressaturar o rolo, uma vez que tal pode provocar 
a queda de gotas na superfície pintada.  
Deve eliminar-se as fibras soltas dos rolos novos antes de proceder à aplicação do ARDEX R65P. 
Uma vez seca a primeira camada (este processo pode levar mais ou menos tempo segundo as con-
dições ambientais, torna-se mais curto promovendo uma boa ventilação e evitando a baixas 
temperaturas), aplica-se uma segunda camada no sentido perpendicular à primeira. 
O consumo aproximado é de 100 gr/m2 por camada, mas pode variar segundo as condições do 
suporte e a forma de aplicação. Assim que o produto exceder a sua vida útil, as suas características 
físicas mudam (especialmente a sua viscosidade), assim que tiver neste ponto, o produto deve ser 
eliminado. 
A aplicação deve ser feita a temperaturas ambientais entre +10°C - +30°C e com humidades relativas 
inferiores a 85%. Para diferentes condições ambientais, consulte o nosso departamento técnico. 
 
Limpeza de ferramentas: 
Limpe as ferramentas com água imediatamente após a sua utilização. Uma vez endurecido o material, 
este deverá ser retirado por meios mecânicos. 
 
Manutenção: 
É necessária uma manutenção e limpeza regular a fim de preservar as propriedades da superfície 
revestida com ARDEX R65P.Os líquidos derramados devem ser retirados, uma vez que a exposição 
prolongada aumenta a concentração do produto e o risco de coloração. Foram feitos testes com 
os produtos mais comuns que podem ser encontrados em casas ou cozinhas, obtendo-se uma 

ARDEX R65P
Verniz de poliuretano alifático bicomponente em 
base aquosa
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excelente resistência às manchas, ainda assim, deve evitar-se a exposição prolongada aos produtos 
que possam produzir tais manchas.  
Em zonas de tráfego elevado a resistência ao desgaste será reduzida, em tais situações podem 
ser necessários trabalhos de nova pintura quando o desgaste for excessivo. 
 
Segurança e Higiene: 
Produto não inflamável. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Pode provocar uma reacção alérgica 
na pele. Nocivo no caso de inalação. Pode irritar as vias respiratórias. Nocivo para os organismos 
aquáticos, com efeitos duradouros. 
Depois de um contacto com a pele, lavar imediatamente com muito sabão e água e, posteriormente, 
aplique creme hidratante. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água abun-
dante. Utilizar óculos, luvas e roupa de protecção adequada. No caso de ingestão consultar 
imediatamente o médico. No caso de inalação: transportar a pessoa para o ar livre e mantê.la numa 
posição que facilite a respiração. Mantenha o produto fora do alcance das crianças.  
Em caso de derrame, recolher o material com algum produto absorvente, tal como vermiculite ou 
areia. 
Eliminar o conteúdo/embalagens de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional 
vigente. 
Para mais informação consulte a Ficha de dados de Segurança. 
 
Armazenamento: 
O produto conserva-se em bom estado durante 12 meses, na sua embalagem original fechada, em 
ambientes (secos e a temperaturas entre +5° e +30°C). 
 
 
Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)
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Edição: Fevereiro de 2020

Relação de mistura (em peso): 10 A : 1 B

Densidade: Aprox. 1.1 g/cm3 (A+B)

Trabalhabilidade (+20ºC): Aprox. 30 min.

Tempo entre demãos: Aprox. 2-4 horas (+20ºC)

Tráfego Ligeiro: 24 horas (+20ºC)

Cura total: 7 dias.

Aplicação: Rolo de pelo curto

Consumo (A+B): 100 g/m² (por demão)

Embalagem: Packs de 3,3 kg (3 kg Componente A; 0,3 Componente B)
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ARDEX PRIMER E
Resina epóxi multifuncional sem solventes

Descrição: 
ARDEX PRIMER E é uma resina epóxi multifuncional bicomponente sem solventes para ser utilizada 
como primário com as tintas epóxi e de poliuretano ARDEX. 
Areada à saturação, serve de primário para os produtos cimentícios ARDEX. 
Nos casos onde existam superfícies muito porosas, pode ser necessária mais do que uma camada 
de ARDEX PRIMER E para garantir a correta selagem das mesmas e a suficiente eficácia da união. 
 
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. As superfícies de betão que estão contaminadas deverão 
ser tratadas mecanicamente, seja por lixagem, granalhagem ou jacto de areia e, posteriormente, 
proceder-se-á à aspiração. 
Reparações de gretas, fissuras, etc. será feita antes da aplicação de ARDEX PRIMER E utilizando 
para isso os produtos ARDEX da gama de reparação. 
Qualquer junta ou greta do suporte de betão onde se prevê um movimento diferencial, por exemplo, 
as juntas de dilatação deverão ser subidas até chegar à superfície terminada a fim de as selar con-
venientemente. 
 
Mistura:  
Os componentes individuais do ARDEX PRIMER E devem ser agitados antes de serem misturados. 
O agente endurecedor (componente B) acrescenta-se à resina (componente A) e agita-se com uma 
broca com agitador na velocidade lenta até obter uma consistência uniforme. É muito importante 
que os componentes da resina fiquem bem misturados (tal consegue-se agitando durante, pelo 
menos, 3 minutos). Parte da mistura pode ser novamente introduzida no recipiente do endurecedor 
para acabar de recolher os restos que possam ficar no recipiente. A mistura que tenha passado 
pelo recipiente do endurecedor volta a inserir-se no recipiente da mistura agitando-se por mais 30 
segundos. Este processo de mistura garante a consistência do produto e que toda resina restante 
que fique em alguns dos recipientes reaja, facilitando a gestão posterior dos resíduos. 
Uma vez misturado ARDEX PRIMER E irá gerar-se uma grande quantidade de calor caso seja deixado 
na embalagem de mistura, provocando uma diminuição brusca na vida útil. 
 
Aplicação: 
Uma vez misturado, o ARDEX PRIMER E deve ser espalhado pelo pavimento sem demora utilizando 
uma trincha ou um rolo de pelo curto/médio. 
Podem ser necessárias uma ou mais camadas de ARDEX PRIMER E para garantir um primário 
uniforme, livre de poros ou zonas secas e que compense as diferenças de absorção das diferentes 
zonas do suporte. 
A segunda camada aplicar-se-á assim que a primeira estiver suficientemente seca. O tempo de seca 
varia com a temperatura ambiente e a superfície (mínimo 6 horas). Deverá existir ventilação para a 
zona com primário. 
Se os produtos a aplicar sobre ARDEX PRIMER E precisarem de maior adesão mecânica, sobre a 
camada ainda húmida de ARDEX PRIMER E areia-se à saturação com areia de quartzo aprox. 0.6 
mm. No dia seguinte, a superfície com areia é varrida e aspirada para eliminar a areia que não tenha 
aderido. 
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Limitações: 
Estes produtos não podem ser aplicados a temperaturas inferiores a +10ºC nem superiores a 
+30ºC ou quando a humidade ambiente ultrapassar 85%. 
Caso ultrapasse o tempo de vida, o produto misturado perde as suas características e deve ser eli-
minado.  
 
Limpeza das ferramentas: 
ARDEX PRIMER E pode ser limpo das ferramentas e equipamentos imediatamente após a sua 
utilização, usando um diluente como o ARDEX RTC. Caso o produto endureça, este apenas poderá 
ser eliminado por meios mecânicos. 
 
Resíduos/Derramamentos: 
Os derrames de qualquer um dos produtos devem recolher-se imediatamente com areia, vermiculite 
ou qualquer outro material inerte e depositar-se num contentos adequado à sua gestão.  
A gestão dos resíduos de derrames e das embalagens vazias deve efectuar-se seguindo a legislação 
local vigente. 
Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com s regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais 
vigentes. 
Para mais informações consultar a Ficha de dados de Segurança. 
 
Armazenamento: 
O prazo útil de armazenamento do ARDEX PRIMER R é de 12 meses, nas embalagens originais 
fechadas. Armazene em lugar seco, a temperaturas entre +5°C e +30°C. É necessária proteção 
contra as geadas e contra os raios solares diretos e as fontes de calor. 
 
Precauções: 
ARDEX PRIMER E não deve estar em contacto com os olhos ou a pele nem deve ser ingerido. 
Resina: Nocivo no caso de ingestão. Nocivo em contacto com a pele. Provoca irritação cutânea e 
irritação ocular grave. Pode provocar uma reacção alérgica na pele. Pode irritar as vias respiratórias. 
Tóxico para os organismos aquáticos, provocando efeitos de longa duração. Contém componentes 
epóxi. 
Endurecedor: 
Nocivo no caso de inalação e ingestão. Pode provocar uma reacção alérgica na pele. Provoca quei-
maduras na pele e lesões oculares graves. Tóxico para os organismos aquáticos, provocando 
efeitos de longa duração.  
Durante a mistura ou aplicação deveria ter-se em consideração as seguintes precauções: assegurar 
uma adequada ventilação e evitar o contacto com os olhos as fossas nasais, a boca ou a pele. 
No caso de contacto com os olhos, lavá-los imediatamente com água abundante e consultar um 
médico. Quando existir contacto com a pele lavar imediatamente com muito sabão e água (não 
utilize nenhum diluente). Deve-se evitar o contacto prolongado com a pele. Utilize sempre luvas e, 
caso seja necessário, uma protecção para olhos e rosto. Observe as normas de higiene pessoal, 
especialmente a lavagem de mãos depois de terminar o trabalho e sempre que exista interrupção 
do trabalho. Também deve prestar atenção quando retirar as luvas, para evitar que contamine o 
seu interior. 
Manter fora do alcance das crianças. 
Em caso de ingestão acidental do produto, procura assistência médica imediatamente e não induza 
o vómito. Se a irritação ocular ou da pele persistir procura ajuda médica.  
No caso de acidente consulte o seu médico. 
Para mais informações consulte a Ficha de dados de Segurança 
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Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Aspeto: Líquido viscoso.

Densidade: Aprox. 1.05 g/cm³

Pot-Life (25 ºC): Aprox.40 min.

Tempo entre camadas: Min. 8 horas; Máx: 24 horas.

Tráfego Ligeiro: 48 horas.

Cura total: 7 dias.

Aplicação: Lábio de borracha, rolo de pêlo médio /corto.

Consumo: 200-300 gr/m² (por capa).

Relação da mistura: 2 A : 1 B

Embalagem: Conjuntos de 10/20 kg A+B.

Edição: Fevereiro de 2020



Campo de aplicação: 
Trata-se de um detergente líquido muito eficiente de baixa toxicidade, biodegradável, com um elevado 
ponto de inflamabilidade, para ferramentas e equipamentos que tenham sido utilizados durante a 
mistura e a aplicação dos sistemas ARDEX à base de resinas. 
 
Observação: 
Para máxima eficácia, utilize antes do endurecimento da resina. 
 
Tempo de armazenamento: 
Durante 12 meses na sua embalagem original fechada. 
 
Eliminação de resíduos: 
Manipulação segura: não deve deitar na canalização comum. Consulte os serviços de uma empresa 
de eliminação de resíduos. Caso contrário, envie para um depósito de resíduos autorizado para 
cumprir as normas locais e nacionais. 
Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com s regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais 
vigentes. 
 
Cuidados: 
Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Utilize luvas adequadas e proteção para os olhos 
e cara. No caso de contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água abundante e consulte 
um médico. No caso de contacto com a pele, lave-a de seguida com muito sabão e água, depois 
aplique creme hidratante. Em caso de ingestão enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. Em caso 
de inalação transportar a pessoa para o ar livre e mantê.la numa posição que facilite a respiração. 
Manter fora do alcance das crianças. 
Para mais informação consulte a Ficha de dados de Segurança.

ARDEX RTC
Produto de limpeza, de resinas biodegradável  
com baixa toxicidade
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Descrição: 
Dispersão aquosa de resinas acrílicas sem solventes que penetra nos suportes porosos evitando 
a subidas de bolhas e a dessecação dos revestimentos aplicados posteriormente. 
Aumenta ligeiramente o tom do suporte. 
 
Campo de aplicação: 
Primário para argamassas decorativas em pavimentos e paredes para utilizar previamente à aplicação 
de vernizes de poliuretano em base aquosa ARDEX. 
 
Preparação do suporte: 
O suporte sobre o qual vai ser aplicado deve estar limpo de pó, gordura e óleos ou qualquer 
substância ou elemento que possa prejudicar a sua aderência. 
 
Modo de aplicação: 
Aplicar o produto com rolo de pelo curto de esmaltar. 
Deve assegurar-se uma aplicação uniforme em toda a superfície, evitar a acumulação de material 
e a sobreposição ou a sobre pintura excessiva. Evite saturar o rolo pois pode resultar na queda de 
gotas na superfície pintada. 
Deve eliminar-se as fibras soltas dos rolos novos antes de se proceder à aplicação do ADI COAT 
PRIMER. 
Normalmente uma única camada é suficiente antes de se aplicar o verniz, em suportes muito absor-
ventes, pode ser necessário aplicar duas camadas, nesse caso, a primeira é diluída com água em 
proporção 1:1 e a segunda pura. 
Uma vez seca a aplicação, normalmente após 1 hora a +20ºC (este processo pode levar mais ou 
menos tempo segundo as condições ambientais, encurta-se ao existir uma boa ventilação e ao 
evitar as baixas temperaturas), pode-se aplicar o verniz (ou uma segunda camada de ADI COAT 
PRIMER se for necessário). 
O consumo aproximado é de 100-200 gr/m2 por camada, mas pode variar segundo as condições 
de suporte e a forma de aplicação. 
A aplicação deve ser feita a temperaturas ambientais entre +10°C - +30°C e com humidades relativas 
inferiores a 85%. Para diferentes condições ambientais, consulte o nosso departamento técnico. 
 
Limpeza das ferramentas: 
Limpe as ferramentas com água imediatamente após a sua utilização. Uma vez endurecido o material, 
este deverá ser retirado por meios mecânicos. 
 
Precauções:  
Produto não inflamável.  
Contém uma mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-4-isotiazolien-3-ona (3: 1). Pode 
desencadear uma reacção alérgica. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto 
com os olhos, lavar abundantemente com água, antes que seque. Utilizar luvas de protecção ade-
quadas. Lavar a pele contaminada com água e sabão. 
Em caso de derrame, recolher o produto com material absorvente como vermiculite ou areia. 
Não verter no esgoto, rios, canais ou solos o material já curado. 
A eliminação de resíduos/embalagens vazias deve realizar-se de acordo com a legislação local/regio-
nal/nacional/internacional vigente. 
Para mais informação consulte a Ficha de dados de Segurança. 

ADI COAT PRIMER
Primário acrílico para argamassas decorativas
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Armazenamento: 
O produto conserva-se em bom estado durante 12 meses, na sua embalagem original fechada, em 
ambientes (secos e a temperaturas entre +5° e +30°C). 
Dados técnicos: 
 
Dados técnicos 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo normativa vigente)
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Aspeto: Liquido Branco Leitoso.

Densidade: Aprox. 1.0 g/cm³.

Secagem: Aprox. 1 hora (+ 20ºC).

Aplicação: Rolo de pelo curto.

Consumo: 100-200 g/m2 (por camada).

Embalagem: 5 kg.

Edição: Fevereiro de 2020
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ARDEX DGR
Desengordurante

Descrição: 
Líquido de limpeza altamente eficaz no tratamento de gorduras, ceras, etc., cuja ação solúvel facilita 
a limpeza deste tipo de contaminantes. 
Utilizado para a limpeza de superfícies contaminadas com gorduras, óleos e ceras antes da preparação 
mecânica das mesmas. Ideal para aplicação juntamente e antes da utilização de primário tolerante 
aos óleos ARDEX R6E. 
Pode ser utilizado em superfícies húmidas, bem como para limpezas de trinchas, maquinaria, etc. 
 
Modo de aplicação: 
Os depósitos de cera, óleo, outros contaminantes e partes soltas da superfície a tratar devem ser 
eliminados mecanicamente. 
Uma vez eliminados tais depósitos, aplique ARDEX DGR com uma trincha ou escova. Deixe o produto 
atuar durante 3 ou 4 minutos durante os quais os contaminantes serão dissolvidos. De seguida, e 
utilizando um trapo ou vassoura húmidos, enxague a superfície, molhando o trapo em água limpa 
com frequência até que a superfície fique completamente limpa. 
Em contaminações grandes pode ser necessário um segundo tratamento. Em tal caso não será 
necessário esperar que a superfície seque (entre o primeiro e o segundo tratamento). Em contami-
nações muito ligeiras, ARDEX DGR pode ser diluído em água (na proporção de 1:5 a 1:10) deixando 
atuar durante 10 minutos e enxaguando posteriormente tal como descrito anteriormente. 
Em grandes superfícies recomenda-se enxaguar o produto mediante a utilização de máquinas de 
alta pressão de água e aspiradores de líquidos. 
 
Tempo de armazenamento: 
Durante 12 meses na sua embalagem original fechada. 
Eliminação de resíduos: 
Manipulação segura: não deve deitar na canalização comum. Consulte os serviços de uma empresa 
de eliminação de resíduos. Caso contrário, envie para um depósito de resíduos autorizado para 
cumprir as normas locais e nacionais. 
 
Cuidados: 
Mantenha longe de fontes de ignição. 
Não fume. 
Não inale os vapores. 
Utilize em lugares ventilados ou utilizando meios de proteção adequados. 
Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Utilize luvas adequadas e proteção para os olhos 
e cara. Em caso de contacto com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água e consulte 
um médico. Depois de entrar em contacto com a pele, lave-a imediatamente com muito sabão e 
água, depois aplique creme hidratante. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. No caso 
de inalação transportar o acidentado ao exterior e manter em repouso numa posição confortável 
para respirar. 
Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com s regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais 
vigentes. 
Para mais informações consultar a Ficha de dados de Segurança.

Edição: Novembro de 2019 
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PORTO - FIVEREV 
Albergaria-a-Velha 
Tel. 234 527 049 

mail: geral@fiverev.pt 
 

BARCELONA - ARDEX CEMENTO 
Les Franqueses del Vallès 

Tel. 93 846 62 52 
Fax. 93 846 74 38 

 
PONTEVEDRA - COMERGAL 

Vigo 
Tel. 986 48 43 33 
Fax. 986 48 43 33 

 
CORUÑA - COM. MALLO 

Coruña 
Tel. 981 26 18 81 
Fax. 981 26 38 79 

 



NOTAS



NOTAS



NOTAS



SA
M
_0

7_
20

20

ARDEX CEMENTO, S.A. 
Empresa Certificada ISO9001 

 
Fábrica, Escritórios e Armazen: 

Pol. Ind. Pla de Llerona 
c/. Holanda, 18 

08520 Les Franqueses del Vallès 
Barcelona - España 

Tel: +34 93 846 62 52 
Fax: +34 93 846 74 38 

 
www.ardex.es 

e-mail: ardex@ardex.es 
 
 

Para encomendas: 
 

Tel. +34 93 846 62 52 
pedidos@ardex.es 

 
PORTUGAL 

Tel.: +351 918 134 604 
anovais@ardex.es 

 

PR
O

N
TU

ÁR
IO

 A
R

D
EX


	00_historia2020_PT
	01_ceramica2020_PT
	02_aditivos2020_PT
	03_morteros_especiales2020_PT
	04_impermeabilizantes_y_prot2020_PT
	05_decapante2020_PT
	06_imprimaciones2020_PT
	07_juntas2020_PT
	08_morteros_autonivelantes2020_PT
	09_mallas2020_PT
	10_adhesivosPavimentoLigero_2020_PT
	11_morteros_renovacion2020_PT
	12_Aislamiento2020_PT
	13_PavimentIndustrial_2020_PT

