CIMENT PROMPT VICAT®
ARGAMASSA DE SECAGEM RÁPIDA PARA FIXAÇÃO OBJETOS PESADOS

VANTAGENS

– Ideal para fixação de objetos pesados.
- Presa rápida ( 2 minutos @+20˚C)
- Para pavimentos / paredes interiores /
exteriores
- Retração compensada, não fissura.
- Resistente à corrosão, mesmo debaixo
de água ( água salgada, ácidos...)

DESCRIÇÃO
Argamassa cimentícia de baixa retração, de presa e endurecimento
rápidos, para a reabilitação de betão e fixação de elementos
pesados.

APLICAÇÕES
- Vedação, preenchimento e reparação de cantos e bordos.
- Realização de divisórias e compartimentos.
- Fixação de caixas de eletricidade, tubagens...
- Reparação pontual de pisos em betão.
- Preenchimento de fissuras.
- Indicado para reparações em locais húmidos ou em ambiente
marinho ( caixas de visita, tanques, canais de drenagem, etc.)
- Molduras decorativas, elementos pré-fabricados ...

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
As superfícies devem encontrar-se sólidas, limpas, secas e
desengorduradas. Devem ser removidos todos os vestígios
de materiais anteriores que possam comprometer a aderência. Num recipiente limpo, misture cuidadosamente o
cimento e a areia antes de adicionar gradualmente a água,
de acordo com as quantidades em baixo indicadas. Misture
manualmente com uma espátula ou com um misturador
elétrico, até obter uma pasta homogénea, sem grumos.
Aplique imediatamente. Não submeter a cargas elevadas
nas primeiras 24 horas.
PROPORÇÕES DA MISTURA
Pasta pura:
3 volumes de CIMEMT PROMPT para 1 volume de água.
Argamassa:
1 kg de CIMENT PROMPT + 2 L de areia + 0,5 L água.
5 kg de CIMENT PROMPT + 10 L de areia + 2,5 L água.

10 kg de CIMENT PROMPT + 20 L de areia + 5 L água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descrição

Resultados

Forma

Pó

Cor

verde acinzentado (tipo 4515C).

Tempo de uso da mistura

Pasta pura: 2 minutos
Argamassa: 4 a 10 minutos

Secagem completa

aprox. 24 horas

Performance ideal ( propriedades mecânicas)

após 28 dias

Rendimento

350 kg/m2/cm

PRECAUÇÕES
• Não submeter a cargas elevadas nas primeiras 24 horas.
• Não aplicar sobre superfícies em gesso.
• Temperatura de serviço: +5°C a +30°C.
• Não aplicar sob chuva ou quando diretamente exposto aos
raios solares.
• Utilizar luvas e óculos de proteção durante a aplicação.
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LIMPEZA
Limpar as ferramentas utilizadas com água.
Consultar a página web do produto.

APRESENTAÇÃO
Refª

Embalagem

Caixa

EAN

30124880

Caixa cartão 1Kg

12

3549210027805

30124881

Saco 5Kg

4

3549210027812

30124882

Saco 10 Kg

2

3549210027829

VALIDADE E ARMAZENAMENTO
Validade de 9 meses após data de fabrico, na embalagem
original fechada armazenada, em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5oC e 25oC, ao abrigo do gelo e
da luz solar direta.

IMPORTANTE
CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O
PRODUTO.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores.
A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as
respetivas especificações durante a vigência do seu prazo
de validade. As informações contidas neste documento
e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso
conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser
responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou
erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas
ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data
em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o
direito de fazer alterações às formulações dos produtos.
Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizarse com as informações apresentadas neste documento e/
ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado
para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e
fins pretendidos. O método de aplicação, condições de
armazenagem e transporte escapam ao nosso controle
direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as
entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de
venda, disponíveis mediante solicitação. As informações
mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help

253 300 810
Den Braven, Lda.
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
an Arkema company
www.bostik.com/pt/portugal/
Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.
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