LINHA BRICOLAGEM
BRICOCEM CEMENTO COLA FLEXIBLE

BRICOCEM CEMENTO
COLA FLEXIBLE
DESCRIÇÃO

CARACTERISTICAS E
APLICAÇÕES

Adesivo. Para a colocação de pavimentos e revestimentos.

Branco e cinza.
Deslizmanento reduzido. Aderência inicial excelente.
Adesivo de base cimento de alta flexibilidade e aderência.
Tempo de trabalho elevado, permite a retificação de peças.
Deformável. Tipo S1.
Para a colocação de pavimentos e revestimentos interiores e exteriores.
Especialmente recomendado para a colocação de fachadas, pavimentos de grandes superfícies e
pavimentos de aquecimento radiante.
Para a colagem de todo o tipo de peças cerâmicas.
Recomendado para peças de grande formato.
Revestimento de piscinas.

SUPORTES

Sobre suportes convencionais à base de cimento. Os suportes devem ser resistentes, estáveis, sãos e
estar limpos, livres de pó, restos de descofrantes, produtos orgânicos, etc.
Todos os suportes deverão ter a planeidade adequada. Caso contrário realizar nivelação até 5 mm com o
mesmo produto 48 h antes da colagem. Para espessuras superiores a 5 mm, utilizar argamassas secas
ou pasta niveladora.
Em caso de calor, vento ou sobre suportes muito absorventes, convém humudecer o suporte e esperar o
desaparecimento da película de água.

MODO DE EMPREGO

Verter num recipiente uma parte de água para 3 partes de CIMENTO COLA FLEXÍVEL e amassar até
conseguir uma pasta homogénea. Deixar repousar a massa 5 minutos e reamassar ligeiramente.
Estender a pasta sobre o suporte com uma palustra dentada numa extensão máxima de 2 m2.
Colocar as peças pressionando e movendo até conseguir o achatamento dos sulcos e uma total
aderência em toda a superfície. Deixar sempre a junta entre ladrilhos (mínimo 3 mm) para posteriormente
(esperar no mínimo 48 h) preencher a mesma com argamassa de rejuntamento.

PRECAUÇÕES E
RECOMENDAÇÕES

Não aplicar com temperaturas inferiores a 5ºC ou superiores a 30ºC.
Não aplicar com risco de geadas, chuva, ventos fortes ou sol direto.
Respeitar todas as juntas de construção (dilatação, fracionamento, juntas de esquina perimetrais) e as
juntas entre ladrilhos (mínimo 3 mm).
Em pavimentos com aquecimento radiante, aplicar somente quando o suporte se encontrar à temperatura
ambiente (entre 5ºC e 30ºC).
Não utilizar em suportes de base gesso ou cartão-gesso.
Em fachadas e paramentos exteriores, a colocação do material deve fazer-se sempre com ancoragem ou
fixação mecânica.

APRESENTAÇÃO

1/2

Rev. 2018_05 · Esta versão anula todas as anteriores. Confirme a última versão na página web · www.grupopuma.com · +(351) 21 958 7360

Adesivo para a colocação de pavimentos

LINHA BRICOLAGEM
BRICOCEM CEMENTO COLA FLEXIBLE

Pacote de cartão com 4 bolsas de plástico
6 kg/ 4 pacotes - caixa / 28 caixas - palete
Armazenagem até 1 ano na sua embalagem original fechada e ao abrigo da intempérie e da humidade.

DADOS TÉCNICOS
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Aspeto

Pó Branco ou Cinza

Densidade aparente do pó

1.5 ± 0.2 g/cm3

Densidade produto amassado

1.7 ± 0.2 g/cm3

Tempo de ajustabilidadeAprox.

30 min. (segundo condições ambientais)

Tempo de vida da pastaAprox.

2 h. (segundo condições ambientais)

Aderência inicial

> 1N/mm2

Aderência após imersão em água

> 1N/mm2

Aderência após envelhecimento com calor

> 1N/mm2

Aderência após ciclos de gelo/degelo

> 1N/mm2

Classificação segundo UNE EN 12004:2008

C2 TE

Classificação segundo UNE EN 12002:2003

S1

Rendimento aproximado

4 kg/m2
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Pacote de cartão com bolsa de plástico
1.5 kg/ 15 pacotes - caixa / 36 caixas - palete

