
KT - ARGAMASSA DE COLAGEM E 
BARRAMENTO ETICS

Art.-Nr. 0893 100 093
Qt./Emb. 1

Conteúdo 25 kg

Massa volúmica 1150 – 1350 kg/m3

Água amassadura 20%

Temperatura de aplicação +5ºC a +30ºC

Resistência à compressão >= 6,0 N/mm2

Capilaridade >= 0,1 kg/(m2 min. 0,5)

Permeabilidade ao vapor de água < 15

Aderência >= 0,5 N/mm2

Reação ao fogo Classe F
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Argamassa seca e reforçada com fibras 
especiais destinada à aplicação no 
sistema ETICS - Isolamento térmico pelo 
exterior.

Propriedades
• Cor cinza
• Excelente aderência inicial
• Boa estabilidade térmica às temperaturas 

ambientes
• Condutibilidade térmica EN 1745:
 0,54 W/m.K (P=90%)
 0,47 W/m.K (P=50%)

Aplicação
• Indicado para a colagem dos seguintes 

materiais no sistema ETICS - Isolamento 
térmico pelo exterior:

 Poliestireno expandido (EPS)
 Poliestireno extrudido (XPS)
• Aplicação sobre suportes com absorção 

nomeadamente paredes de alvenaria, betão 
e reboco à base de cimento. Aplicável em 
obras de reabilitação para barramento 
sobre betão, monomassas, rebocos de 
base cimentícia e paredes pintadas, desde 
que o suporte esteja resistente, limpo e 
estável. Tratamento de pequenas fissuras e 
microfissuras, desde que utilizado de forma 
armada (aplicado com rede de fibra de 
vidro).

• Para aplicação sobre placas OSB e similares. 
Tem que ser utilizada sempre a fixação 
mecânica, caso contrário podem ocorrer 
deslocamentos. Recomenda-se a utilização 
da espuma PU Fixação na colagem sobre 
placas OSB.

Embalagem e armazenamento
• Fornecido em embalagens de 25 kg - paletes 

de 60 sacos
• A validade é de 12 meses em embalagem 

bem fechada, resguardada de fortes 
amplitudes térmicas e humidades

Consumo teórico
Depende do estado do suporte e da espessura da camada aplicada:
• Colagem e barramento: 8 a 10 kg/m2

Nota
O suporte tem de estar resistente, limpo e estável para que a argamassa possa ser aplicada.

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar 
responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, 
às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. 
Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.


