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SUPORTES

CARACTERÍSTICAS

IDEAL PARA

ARGAMASSA DE CIMENTO PORTLAND
Produto indicado para todos os tipos de aplicações em reboco de alvenaria

Cimento, pedra, tijolo, betão, estruturas de betão, argamassas de cimento e qualquer 
suporte de construção absorvente.

B-39

- Reparação de solos
- Lascagem de paredes
- Reboco de cimento
- Construção de divisórias de tijolo, etc.

12.5 - 13.5

A1

Betão: 7 - 8 H

Classificação relativamente ao fogo

2 H - 2 H 45’

Espessura máxima por camada
Mínimo: 1 mm
Máximo: 100 mm (enchimentos e 
reparações)

Vida útil

Água para amassar
0,30 L de água por kg de pó

Aderência
> 25 Kg/cm2 sobre cimento

Tempo de secagem

Desempenho
1.70 - 1.80 Kg/m²/mm

Granulometria máxima
600 µm

• Excelente trabalhabilidade
• Grande poder de carga em cada mão
• Tixotrópico e não descola.
• Fácil de amassar
• Absorção rápida que permite um acabamento imediato
• Produto fibrado e hidrofugado
• Pode ser aplicado com ou sem armadura
• Alta resistência à fissuração
• Resistente à intempérie
• Permeável ao vapor de água
• Elevada resistência mecânica
• Excelente durabilidade mesmo em ambientes agressivos
• Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

CÓDIGO (EN 16566):
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EXTERIOR

BRICO®

Palete de 35 caixas 
de 4 x 5 Kg 1Kg

Palete de 42 caixas 
de 12 x 1 Kg5Kg


