
FICHA TÉCNICA

Modo de aplicação
• Os suportes devem estar isentos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, efluorescências e de outros 

materiais que possam prejudicar a aderência da argamassa.
• Se a colagem se efetuar sobre suportes verticais de absorção ou demasiado secos, estes devem ser ligeiramente 

humedecidos antes da aplicação da argamassa.
• Deve ser misturado na proporção de 5 litros de água limpa para cada 25 kg da argamassa de colagem e barramento ETICS 

(água amassadura - 20%).
• Amassar mecanicamente (ex.: misturador elétrico de baixa rotação) até obter uma pasta macia, consistente e sem grumos.

Colagem das placas de isolamento
• A argamassa deve ser aplicada sobre toda a superfície da placa (colagem contínua) com uma talocha de entalhes de 6 mm 

a 10 mm.
• Deverá ser deixada uma faixa com cerca de 2 cm de largura no contorno da placa para evitar que a cola preencha as 

juntas entre as placas.
• As placas de isolamento são colocadas imediatamente após a aplicação da cola, topo a topo, em fiadas horizontais a partir 

da base da parede e dispostas com juntas desencontradas, quer em zona corrente quer nos cantos.
• Para assegurar uma colagem eficaz, as placas deverão ser pressionadas contra o suporte com o auxílio de uma talocha de 

madeira.
• O produto não deve ser utilizado para preencher folgas existentes entre placas nem para reparar desníveis entre as mesmas. 

Deve-se usar o isolamento para preenchimento desses espaços e/ou fazer alisamento com talocha abrasiva para ações 
corretivas, sempre após a secagem total da cola.

• Após a secagem da cola, proceder ao reforço dos pontos singulares, como arestas, peitorais, juntas de dilatação com 
acessórios adequados para o efeito.

Aplicação do barramento armado
• O barramento armado deverá ser realizado logo após a secagem da cola para evitar a deteoriação superficial do 

isolamento térmico.
• Aplicar o produto com pelo menos 2 mm de espessura, utilizando uma talocha de inox e de seguida aplicar a rede de fibra 

de vidro Würth 160gr./m2 sobre a camada ainda fresca.
• Nas emendas da armadura deverá haver uma sobreposição de 10 cm.
• Após a secagem da primeira camada da argamassa de colagem e barramento ETICS  (1 dia), aplicar uma segunda camada 

da argamassa de modo a envolver completamente a armadura de argamassa.

Atenção
• Não deve ser aplicado em ambientes e em suportes com temperaturas inferiores a 5ºC e superiores a 30ºC.
• A água da amassadura não deve conter quaisquer impurezas (argila, matéria orgânica) devendo, de preferência, ser 

potável.
• Não aplicar produto que tenha iniciado presa ou argamassas amolentadas.
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