Argamassa de regularização para sistemas
de isolamento térmico

•

Areado Uniforme

•

Hidrofugação Reforçada

•

Excelente Trabalhabilidade

•

Ótima Aderência

Utilização
Tuforte de Arear é uma argamassa para acabamento areado para regularização sobre colas
(Topcola Therm T1, T2 e T3) do sistemas ETICS.
Para reabilitação de fachadas ou paredes antigas que apresentem patologias relacionadas
com defeitos de planimetria ou de acabamentos areados.
O Tuforte Arear apresenta uma excelente trabalhabilidade e ótima capacidade para corrigir
imperfeções existentes no suporte, promovendo um areado uniforme e perfeito.
Deve ser pintado.
Fácil de aplicar com excelente rentabilidade.

Recomendações
Não aplicar em superfícies muito quentes (sob a ação direta do sol).
Não aplicar com chuva, ou com risco de chover nas 48 horas seguintes à aplicação.
Não aplicar em suportes gelados ou com risco de gelar nas 48 horas seguintes à aplicação.
Sobre suportes de reboco pintados, realizar um diagnóstico prévio ao suporte, afim de
verificar o grau de coesão e aderência da tinta ao suporte. Remover todo o material
desagregado.
Utilizar água limpa na mistura do Tuforte arear.
Não Adicionar qualquer outro produto ao Tuforte arear.

Suportes

Placas isolamento revestidas com
Topcola Therm ( T1, T2 , T3)
Reboco
Betão

Marcação CE
GP – CSIII – Wc1
European standards
EN 998-1

Consumo
2 Kg /m2 e por mm de espessura.

Apresentação
Cor: Branco
Embalagem: Sacos de 25 Kg.
Palete: 48 sacos.

Conservação
1 ano após fabrico em embalagem fechada e
ao abrigo da humidade.

Composição

Preparação do suporte
Os suportes devem estar resistentes, limpos e
sem poeiras, material desagregado ou óleos
descofrantes.
Na reabilitação de fachadas / paredes é
necessário lavar e/ ou remover todo o
material solto ou sem coesão.

Aplicação
1.

Amassar o pó com cerca de 5,5 litros de
água limpa (por saco). Misturar de
preferência mecanicamente, com um
misturador de velocidade lenta, até
obter uma massa homogénea.

2.

Espalhar sobre o suporte com o auxílio
de uma talocha metálica ou espátula,
em camadas finas, até perfazer uma
espessura final de 2 mm, enchendo e
alisando as superfícies.

3.

Quando o Tuforte d’Arear começar a
endurecer (pressionar a argamassa com
o dedo e esta não sofrer deformação)
proceder ao acabamento areado
utilizando uma talocha esponja
humedecida.

Cimento, resinas sintéticas, cargas minerais e
aditivos específicos.

Características
Tempo de utilização da massa: 3 horas.
Espessura total de aplicação: 2-3 mm.
Tempo para revestir com Pintura: 10-12 dias.
Temperatura de aplicação: +5ºC a +30ºC.
Tempo de espera entre camadas: 10-15 minutos
Massa volúmica da pasta: 1700 kg/m3
Massa volúmica do produto endurecido: 1200
kg/m3
Resistência Flexão: > 1,2 N/mm2
Resistência Compressão: > 4,0 N/mm2
Aderência: 0.5 N/mm2 – FP: B
Cond. Térmica: (λ10,dry)=0.33 W/m.K (valor
tabelado, P=50%)
Reação ao Fogo: Classe A1
Capilaridade = <0.4 kg /m2.min0,5
Nota: Estes resultados foram obtidos em laboratório, segundo as
especificações da norma EN 998-1, em condições normalizadas, podendo
variar com a diminuição ou aumento da temperatura e com o tipo de
suporte.

Revestimentos admissíveis
Pintura;
Revestimentos orgânicos.

Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios
e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos
a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de
instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as
especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções.
Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA.
A Topeca reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.
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