
 

 

 

Descrição

ARGAMASSA ESTRUTURAL 250 é uma argamassa de cimento e polímeros,

impermeável, de grande resistência e isenta de retração.

ARGAMASSA ESTRUTURAL 250 não escorre, podendo ser aplicada em

superfícies horizontais e verticais.

ARGAMASSA ESTRUTURAL 250 é indicada para executar revestimentos e

reparos de pouca espessura, de 0,5 a 2,5 cm, em estruturas de concreto ou

alvenaria. Para maiores espessuras indica-se a utilização da ARGAMASSA

ESTRUTURAL 240.

A ARGAMASSA ESTRUTURAL 250 é uma argamassa bi-componente, à base de

cimentos especiais, polímeros acrílicos e agregados minerais selecionados.A  

ARGAMASSA ESTRUTURAL 250 apresenta alta resistência mesmo em baixas

idades. A ARGAMASSA ESTRUTURAL 250 pode ser aplicada pelo sistema "dry

pack", pois não escorre mesmo quando colocada em superfícies verticais.

Características

Densidade

Componente A: 1,36 g/cm

3

Componente B: 1,01 g/cm

3

Aparência:

Componente A: pó de cor cinza

Componente B: líquido de cor branca

Composição básica:

Componente A: cimento
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Componente B: emulsão acrílica

Validade: 6 meses

Aplicação

Campos de Aplicação

- Revestimentos e reparos de pouca espessura em estruturas de concreto e de

alvenaria.

- Recuperação estrutural.

Modo de usar

Preparo do substrato

As superfícies devem estar perfeitamente limpas, isentas de nata de cimento e não

devem apresentar partes soltas. Substratos muito secos devem ser prévia e

levemente umedecidos.

Preparo do produto

Misturar os componentes pó e líquido (A e B) da ARGAMASSA ESTRUTURAL 250

por 4 minutos, manualmente ou em argamassadeira. Pode-se utilizar o líquido

somente até a obtenção da consistência desejada. 

Para utilizar quantidades menores utilizar relação de 1:6 (líquido:pó), em peso.

Obs.: a argamassa deve ser utilizada em, no máximo, 1 hora.

Misturar e aplicar em pequenas quantidades.

Aplicação

Aplicar a argamassa em camada de, no máximo, 1cm com colher de pedreiro.

Sarrafear e executar o acabamento com desempenadeira ou esponja seca.

Indica-se realizar cura úmida por 3 dias, logo após o reparo ou com agente de cura

(CURING). Caso a superfície venha a receber pintura ou revestimentos, utilizar

TRI-CURING.

Consumo aproximado

20 kg/m²/cm de espessura.
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Embalagens

Bombona de 5 kg

Saco de 30 kg

Precauções

Armazenamento

Estocar o produto em local seco e arejado, obedecendo aos mesmos procedimentos

de estocagem do cimento. 

EPI (Equipamento de proteção individual)

Avental de PVC

Luvas de borracha

Máscara com filtro para pó

Óculos de Segurança

Primeiros socorros

Componente A

Contato com os olhos: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos.

Procurar um médico.

Contato com a pele: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos.

Aplicar creme hidratante.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

Componente B

Contato com os olhos: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos.

Procurar um médico.

Contato com a pele: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos.

Aplicar creme hidratante.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.
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