FICHA TÉCNICA
ARGAMASSA DE ALVENARIA
IDENTIFICAÇÃO:
A Argamassa de Alvenaria é um produto em pó, pronto a utilizar, destinado ao assentamento de alvenarias,
bastando misturar-lhe água.
É formulada á base de cimento Portland, sílicas, adjuvantes e agregados pré-misturados em fábrica.
CAMPO DE APLICAÇÃO:
Utiliza-se no assentamento de todo o tipo de tijolos e blocos de betão ou pedra.
CARACTERÍSTICAS: (Resultados obtidos em laboratório que podem variar em função das condições em obra)
Produto em Pó:

Cor: Cinzenta

Granulometria: ≥ 1 mm

Produto em Pasta:

Massa volúmica: 2000 ± 100 kg/m³
Consistência: 155 ± 10 mm

Tempo de vida: 2 – 3 horas

Produto endurecido: Resistências à Compressão: 6.1 N/mm²
Resistências à Flexão: 2.4 N/mm²

Reacção ao fogo: Classe A1
Aderência: 0.3 N/mm²

PREPARAÇÃO:
Os suportes devem estar secos e limpos de detritos que possam prejudicar as normais condições de
aderência. Utilizar tijolos e/ou blocos com o mesmo grau de absorção.
Amassar com cerca de 15% de água limpa, manual ou mecanicamente (com equipamento adequado) até
total homogeneização da argamassa.
APLICAÇÃO:
Aplicar pequenas quantidades de cada vez, directamente sobre os elementos de alvenaria em condições de
temperatura e humidade atmosféricas adequadas.
RECOMENDAÇÕES:
A água a utilizar deve estar isenta de quaisquer impurezas, devendo de preferência ser potável.
A argamassa não deve ser aplicada com temperaturas extremas (acima de 30ºC e abaixo de 5ºC).
Não deve ser aplicada qualquer argamassa que tenha ultrapassado o seu tempo de vida e nunca se lhe
deve adicionar mais água após a amassadura.
Não adicionar quaisquer outros produtos à argamassa, devendo a Argamassa de Alvenaria ser aplicada tal
qual é apresentada na sua embalagem de origem e preparada de acordo com as respectivas
recomendações.
EMBALAGEM E VALIDADE:
A Argamassa de Alvenaria encontra-se disponível em sacos de 30 Kg.
A Argamassa de Alvenaria deve ser mantida no seu saco original e intacto até ao momento da utilização. O
saco deve ser armazenado ao abrigo do calor e da humidade no máximo até 12 meses após a data de
fabrico
HIGIENE E SEGURANÇA:
Irritante para os olhos e a pele, utilizar sempre luvas no seu manuseamento, lavar bem as mãos no final da
utilização. No caso de contacto com os olhos, lavá-los abundantemente com água limpa.
Não deve ser ingerido.
Fabricado por COLALIZ, Lda.
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