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ADESIVOS • IMPERMEABILIZANTES
PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO

ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO

DE BAIXÍSSIMA EMISSÃO DE CO

ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO AUTONIVELANTES
A MAPEI desde sempre empenhada na investigação e desenvolvimento de produtos capaz de salvaguardar o ambiente, a saúde do aplicador e dos
utilizadores no local onde os produtos são aplicados, desenvolveu, desde 1980, uma série de produtos que emitem uma baixíssima quantidade de
compostos orgânicos voláteis. Tais produtos têm sido utilizados por décadas em obras de todo o mundo para o assentamento de pavimentações
resilientes e têxteis e são providos pela certificação “EMICODE EC1 - de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis” e “EMICODE EC1
Plus - de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis - Plus” emitidas pela GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe,
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), associação alemã para o controlo das emissões de produtos para pavimentações, adesivos e materiais para a
construção. O forte desempenho da MAPEI para o ambiente e para uma construção ECO-SUSTENTÁVEL, conduziu à introdução de produtos de
baixíssima emissão de COV também para o assentamento de pavimentações em cerâmica, pedra natural e madeira, também estes certificados
pela GEV e marcados EMICODE EC1 e EMICODE EC1 Plus, reconhecíveis pelos logos ao lado.

LIMITES MÁXIMOS DE EMISSÕES DE PRODUTOS EC1 E EC1 PLUS
Produtos
EMICODE
EC1 Plus

Produtos
EMICODE
EC1

Emissões aos 3 dias

TVOC ≤ 750 µg/m³

TVOC ≤ 1000 µg/m³

Emissões aos 28 dias

TVOC ≤ 60 µg/m³
TSVOC ≤ 40 µg/m³

TVOC ≤ 100 µg/m³
TSVOC ≤ 50 µg/m³

A marcação Green Innovation identifica que os produtos pelas suas características contribuem para uma construção eco-sustentável:
– produtos de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis,
– produtos de baixíssima emissão de pó durante a mistura e armazenagem,
– produtos que, se aplicados em ambientes húmidos, evitam a formação de bolores,
– produtos que contribuem para o melhoramento do conforto residencial, melhorando por exemplo o isolamento
acústico de passos no pavimento,
– produtos realizados com a utilização de matérias primas provenientes de materiais reciclados, que reduzem
o impacto sobre o ambiental derivado da extração de materiais virgens,
– produtos aligeirados.

AUTONIVELANTES E TIXOTRÓPICAS

MPOSTOS ORGÂNICOS VOLATÉIS

ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO TIXOTRÓPICAS
DESDE 2008, TODOS OS PRODUTOS MAPEI PARA A REGULARIZAÇÃO DOS SUPORTES OBTIVERAM A MARCAÇÃO CE E ESTÃO CERTIFICADOS DE ACORDO
COM A NORMA EUROPEIA EN 13813
Desde 2004 entrou em vigor a nova norma europeia respeitante as argamassas pré-misturadas para a realização de betonilhas (EN 13813, “Screed material and floor
screeds - Screed material - Properties and requirements”, que permite uma classificação das mesmas com base na natureza dos ligantes usados e das prestações físicas
e elasto-mecânicas. Esta norma foi também alargada aos produtos para a regularização dos suportes.
Em particular, para as argamassas pré-misturadas TOPCEM PRONTO, MAPECEM PRONTO e as argamassas de regularização da gama MAPEI, foram adotados os símbolos
de conformidade aqui indicados, que significam:
BETONILHAS
CIMENTÍCIAS

CONFORME À NORMA EUROPEIA

BETONILHAS
CIMENTÍCIAS

CONFORME À NORMA EUROPEIA

ARGAMASSA DE
REGULARIZAÇÃO

C30-F7
A2fl-s1

• As betonilhas confecionadas com TOPCEM PRONTO, de acordo com as indicações referidas na ficha técnica, são da classe CT (à base de ligantes
cimentícios), C30 (resistência à compressão aos 28 dias ≥ 30 N/mm²), F6 (resistência à flexão aos 28 dias ≥ 6 N/mm²), A1fl (classe de reação ao fogo).
• As betonilhas confecionadas com MAPECEM PRONTO, de acordo com as indicações referidas na ficha técnica, são da classe CT (à base de ligantes
cimentícios), C60 (resistência à compressão aos 28 dias ≥ 60 N/mm²), F10 (resistência à flexão aos 28 dias ≥ 10 N/mm²), A1fl (classe de reação ao fogo).
• As argamassas de regularização realizadas com ULTRAPLAN, de acordo com as indicações referidas na ficha técnica, são da classe CT (à base de ligantes
cimentícios), C30 (resistência à compressão aos 28 dias ≥ 30 N/mm²), F7 (resistência à flexão aos 28 dias ≥ 7 N/mm²), A2fl (classe de reação ao fogo, S1).

SEGUNDO AS NORMAS EUROPEIAS

Além disso, como acontece com os adesivos para cerâmica e para outras categorias de produtos, de acordo com a Diretiva Europeia para os produtos para construção
89/106, e também para argamassas pré-misturadas para a realização de betonilhas e argamassas de regularização é obrigatório, para a circulação livre dos produtos nos
países da Comunidade Europeia, aplicar a marcação CE nas embalagens. A marcação CE na embalagem representa uma garantia, para o utilizador, de que o produtor
respeitou as seguintes indicações:
• A betonilha e a argamassa de regularização, desde que confecionadas de acordo com as indicações referidas na ficha técnica, possuem as características mecânicas e
pertencem à classe de reação ao fogo indicadas na marcação CE;
• O produtor emitiu uma Declaração de Desempenho (DoP) assinada, na qual assume a responsabilidade de tudo o que está declarado na marcação CE;
• O produtor tem a obrigação, de acordo com a “Diretiva 89/106”, de efetuar os controlos durante a produção, que garantem as características declaradas do produto.
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ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO
AUTONIVELANTES

HOTEL SACHER
VIENA - ÁUSTRIA
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ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO AUTONIVELANTES

Fiberplan

Pianodur R

▶ Argamassa de regularização autonivelante
fibrorreforçada de endurecimento rápido, para
espessuras de 3 a 10 mm.

▶ Argamassa de regularização autonivelante de
grão fino, de presa rápida, para espessuras até
3 mm por demão, particularmente indicado
para barramentos “a zero”.

Particularmente indicado sobre suportes em
madeira.

Ultraplan
▶ Argamassa de regularização autonivelante de
endurecimento rápido para espessuras
de 1 a 10 mm.
Aplicável também bom bomba.

Ultraplan
Eco 20

▶ Argamassa de regularização autonivelante de
hidratação e secagem rápida, para espessuras
de 1 a 10 mm.

Ultraplan
Eco

▶ Argamassa de regularização autonivelante de
endurecimento rápido, para espessuras
de 1 a 10 mm
Aplicável também bom bomba.

Ultraplan
Fast Track

▶ Argamassa de regularização autonivelante, de
elevada resistência, de secagem ultrarrápida
para espessuras de 1 a 10 mm. Ideal para
efetuar reparação de pavimentos onde se
requer uma colocação em obra muito rápida.

Ultraplan
Maxi

▶ Argamassa de regularização autonivelante,
de elevada resistência, de endurecimento
ultrarrápido para espessuras de 3 a 30 mm.
Aplicável também bom bomba.
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ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO
AUTONIVELANTES PARA
RESILIENTES E TÊXTEIS
SINÓPTICO DE UTILIZAÇÃO

Betonilhas cimentícias

Massames em anidrite

Betonilhas radiantes

Betão

Cerâmica, material pétreo, tijoleira,
calçada cimentada

Parquet colado, aglomerado de
madeira, contraplacado marítimo

SUPORTES

3 - 30 mm

3 - 10 mm

1 - 10 mm

0 - 3 mm

ESPESSURAS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO AUTONIVELANTES

•

Fiberplan
Pianodur R

•

(1)

(1)

Ultraplan

•

•

Ultraplan Eco

•

•

Ultraplan Eco 20

•

•

Ultraplan Fast Track

•

•

Ultraplan Maxi

•

(1)

(1)

(1)

(1)

•

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

1 - aconselha-se demão preventiva de Primer G, Eco Prim T, diluído na relação 1:1-1:3 com água
2 - uso consentido só com prévia aplicação de Primer G, Eco Prim T, Mapeprim SP
3 - só com prévio ciclo de ligação do sistema do aquecimento (EN 1264-4)
4 - aconselha-se demão preventiva de Eco Prim T, Eco Prim Grip, Mapeprim SP
5 - uso consentido só com prévia aplicação de Eco Prim T, Mapeprim SP, barramento confecionado com Nivorapid + Latex Plus ou Planipatch
+ Latex Plus
6 - uso consentido só com prévia aplicação de Eco Prim T
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(5)

(6)

CT C25 F7 A2fl-s1

•

(6)

Afagamento/ Assentamento de
resilientes

•

TEMPOS DE ESPERA

Pedonabilidade

Betonilhas, barramentos e pavimentos
existentes com resíduos do adesivo

CLASSIFICAÇÃO
EN 13813

3h

12 h

3h

12 h

•

CT C30 F7 A2fl-s1

3h

12 h

•

CT C25 F7 A2fl-s1

3h

12 h

•

CT C20 F5 A1fl

3h

12 h

•

CT C40 F7 A2fl-s1

1h

2h

•

CT C35 F7 A2fl-s1

3h

24-72 h

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

As referências relativas a estes produtos estão disponíveis no site www.mapei.pt
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ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO
TIXOTRÓPICAS

INSTITUTO EDUCATIONAL
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
(MILÃO) - ITÁLIA
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ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO TIXOTRÓPICAS

Nivorapid
▶ Argamassa de regularização cimentícia
tixotrópica para aplicações mesmo na vertical,
de secagem ultrarrápida, para espessuras de 1
a 20 mm, de baixíssima emissão de compostos
orgânicos voláteis (COV).

Nivorapid +
Latex Plus

▶ Argamassa de regularização cimentícia
tixotrópica para aplicações mesmo na vertical,
de secagem ultrarrápida, em espessuras de 1
a 20 mm, de baixíssima emissão de compostos
orgânicos voláteis (COV).

▶ Aditivo a misturar com Nivorapid para
melhorar a elasticidade e a aderência em
superfícies difíceis.

Pianocem M +
Livigum

▶ Argamassa de regularização cimentícia
tixotrópica, aplicável mesmo na vertical, para
espessuras
de 1 a 5 mm.

Planipatch
▶ Aditivo em dispersão aquosa para argamassas
de regularização e argamassas cimentícias.

Planipatch +
Latex Plus

▶ Argamassa de regularização cimentícia
tixotrópica de textura fina, de secagem
ultrarrápida, para aplicações mesmo na vertical
em espessuras de 0 a 10 mm, de baixíssima
emissão de compostos orgânicos voláteis
(COV).

▶ Argamassa de regularização cimentícia
tixotrópica de textura fina, de secagem
ultrarrápida, para aplicações também na
vertical em espessuras de 0 a 10 mm, de
baixíssima emissão de compostos orgânicos
voláteis (COV).

Planiprep
Fast Track
▶ Argamassa de regularização cimentícia
tixotrópica de textura fina, de secagem
ultrarrápida, indicado para nivelar e regularizar
(mesmo “a zero”, até uma espessura máxima
de 3 mm) no interior de suportes novos ou
existentes, preparando-os para receber em
tempos muito breves (2 horas) todo o tipo de
pavimentos, incluindo resilientes e têxteis.

▶ Aditivo a misturar com Planipatch para
melhorar a elasticidade e a aderência em
superfícies difíceis.
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ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO
TIXOTRÓPICAS PARA
RESILIENTES E TÊXTEIS
SINÓPTICO DE UTILIZAÇÃO

Betonilhas radiantes

Betão

Cerâmica, material pétreo, tijoleira,
calçada cimentada

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nivorapid + Latex Plus

•

•

1 - 5 mm

•

Parquet colado, aglomerado de
madeira, contraplacado marítimo

Massames em anidrite

•

1 - 20 mm

Betonilhas cimentícias

SUPO

Nivorapid

0 - 3 mm

0 - 10 mm

ESPESSURAS

ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO TIXOTRÓPICAS

•

Pianocem M + Livigum

•

Planipatch

•

•

Planipatch + Latex Plus

•

Planiprep Fast Track

•

1 - aconselha-se demão preventiva de Primer G ou Eco Prim T, diluído na relação 1:1-1:3 com água
2 - uso consentido só com prévia aplicação de Primer G ou Eco Prim T
3 - só com prévio ciclo de ligação do sistema de aquecimento (EN 1264-4)
4 - aconselha-se demão preventiva de Eco Prim T ou Mapeprim SP
5 - uso consentido só com prévia aplicação de Eco Prim T
6 - se o produto for utilizado como regularização “a zero” ou para reparações localizadas
7 - se o produto não for utilizado para nivelar ou regularizar áreas grandes em espessuras de 3 a 10 mm
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(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(1)

(1)

(1)

(4)

(4)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1)

(2)

(2)

(2)

(3)

(3)

(3)

(1)

•

(4)

•

Reboco areado

Reboco à base de gesso

Gesso cartonado

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(5)

•

•

(5)

•

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

Afagamento/ Assentamento de
resilientes

Betonilhas, barramentos e pavimentos
existentes com resíduos de cola

Pavimentos resilientes bem ancorados

Superfícies metálicas e em resina

•

TEMPOS DE ESPERA

Pedonabilidade

CLASSIFICAÇÃO
EN 13813

ORTES

2h

60 min (3)
4 to 6 h (4)

2h

60 min (3)
4 to 6 h (4)

CT C25 F7 A2fl

4-24 h

24-72 h

CT C35 F7 A1fl-s1

2h

60 min (3)
4 to 6 h (4)

•

2h

60 min (3)
4 to 6 h (4)

•

1h

2h

CT C40 F10 A2fl-s1

As referências relativas a estes produtos estão disponíveis no site www.mapei.pt
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Investigação
MAPEI de
vanguarda

Também para o desenvolvimento das argamassas de regularização
autonivelantes e tixotrópicas, os laboratórios de Investigação e Desenvolvimento
MAPEI, servem-se dos mais inovadores métodos de testes e analises; em
particular, a aplicação de novas técnicas experimentais permite a MAPEI
afinar adequadamente as características dos próprios autonivelantes, que se
apresentam dimensionalmente estáveis, conservando elevada capacidade
autonivelante, elevadas resistências mecânicas e ótima trabalhabilidade.

TESTE DE ESPALHAMENTO

As características dos autonivelante das argamassas são testadas mediante testes
reológicos tais como por exemplo o teste de espalhamento (Flow Test): a mistura fresca é
vertida num cilindro fechado na parte inferior por meio de uma tampa de fundo. A tampa
de fundo é posteriormente removida, a fim de deixar escorrer o produto sobre uma lastra
de vidro subjacente, de modo a formar um círculo, cujo diâmetro está relacionado com a
capacidade do autonivelante.
Os valores mínimos de espalhamento da argamassa autonivelante MAPEI, medidos dentro de
20 minutos, são iguais a 13-14 cm, consoante o tipo de produto.

RETRAÇÕES E EXPANSÕES

As reações de hidratação do cimento provocam variações volumétricas nas argamassas,
que se traduzem em movimentos os quais, através de uma correta formulação, devem
ser limitadas a fim de evitar fenômenos indesejáveis em obra, tais como fissuras ou
destacamentos. Os laboratórios de investigação MAPEI desde sempre atentos a estas
problemáticas, desenvolveram um método que permite evidenciar os movimentos (retrações
e expansões) desenvolvidos nos produtos cimentícios. O produto apenas misturado é vertido
num molde de silicone contendo uma rede metálica, que é incorporada no fundo. O produto,
uma vez endurecido, é extraído do molde e mede-se a sua deformação.
A mesma medição é realizada também repetidamente.
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O tipo de deformação assumida nos provetes permite definir o comportamento do produto:
A - O centro do provete é mais baixo em relação aos bordos:
verifica-se o fenómeno de retração
B - O provete não é curvo: o produto é estável no tempo
C - O centro do provete é mais alto em relação aos bordos:
verifica-se o fenómeno de expansão.

A

B

C
Todavia, o método agora descrito permite medir as variações dimensionais dos provetes
só após o seu endurecimento e não permite monitorizar o comportamento do produto na
fase plástica, durante a qual o mesmo sofre uma profunda transformação das próprias
características mecânicas, passando do estado fluido ao sólido.
Esta fase é particularmente crítica e importante, e para que a mesma venha a ser bem
controlada, de modo a garantir uma absoluta segurança na fase de aplicação, é necessário
que a composição química do autonivelante seja tal que permita obter expansões de modo
a compensar pelo menos em parte os movimentos da retração.
Para monitorizar os movimentos durante a fase plástica, os laboratórios de Investigação
MAPEI utilizam um método denominado “Filme Fino”.
A amostra é vertida sobre um filme de polietileno, suportado por uma base rígida e contido
por uma base moldura de borracha deformável, para não impedir os movimentos, cuja altura
é variável para poder simular as espessuras aplicativas diferentes.
Sobre a amostra é então colocada dois cubos de poliestireno, que
flutuam sobre a superfície.

COMPARAÇÃO MOVIMENTOS: ULTRAPLAN VS
PRODUTOS CONCORRENTES
ULTRAPLAN NOVA FORMULA
PRODUTO CONCORRÊNCIA ITALIANA

2,8

MOVIMENTOS (mm/m)

Estes cubos refletem raios de laser que medem o tempo de voo,
cuja variação é um índice das expansões e das retrações do produto.
Por exemplo, no diagrama ao lado mostra a curva registada com o
detetor de movimentos na fase plástica, em relação ao ULTRAPLAN
(nova e velha fórmula) e dois produtos da concorrência.

PRODUTO CONCORRÊNCIA ALEMÃ
ULTRAPLAN VELHA FORMULA

2,5
2,2
1,9
1,6
1,3
1,0
0,7
0,4
0,1
-0,2
0

200

400

600

800

1000

1200

TEMPO (MIN)
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RESISTÊNCIAS MECÂNICAS

Para medir as características mecânicas requeridas das
diversas argamassas foram efetuados testes de resistência
à compressão e à flexão sobre provetes prismáticos com
dimensões 4x4x16 em diversos graus de maturação.

RESISTÊNCIA À ABRASÃO

A resistência à abrasão de todas as argamassas é medida,
em intervalos de 7 e 28 dias, sobre amostras de 4 mm
de espessura. O parâmetro medido é a perda em peso do
provete submetido à abrasão: quanto menor for a perda,
melhor resistência à abrasão.

MEDIÇÃO DE COV

Um dos principais motores que impulsionam a investigação
Mapei é o objetivo de desenvolver produtos sempre menos
prejudiciais para quem os utilizem e sempre com menor
impacto ambiental. Para isso, foi desenvolvido, primeiro no
centro de investigação de Laval, Canadá, em seguida, no de
Milão, a câmara ambiental, um equipamento especial capaz
de medir as emissões de compostos orgânicos voláteis
(COV), mesmo em quantidades mínimas. Graças também a
esta tecnologia, os laboratórios MAPEI desenvolveram uma
linha completa de produtos, entre os quais as argamassas de
regularização autonivelante ULTRAPLAN ECO, caracterizados
por uma baixíssima emissão de compostos orgânicos
voláteis (COV), que desde outubro de 2005 têm certificação
e marcação EMICODE EC1 – emitido pela GEV (Gemeinschaft
Emissionskontrollierter Verlegestoffe, Klebstoffe und
Bauprodukte e.V.), uma associação para o controlo das
emissões de produtos para pavimentos.
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MÉTODOS ANALÍTICOS

A capacidade de analisar as matérias-primas e identificar a potencialidade é fundamental para o desenvolvimento tecnológico de novos
produtos e para a otimização dos já existentes. Com este objetivo, os laboratórios MAPEI utilizam instrumentos e as técnicas mais
avançadas de análises químicas e físico-químicas, como difractómetros de raios-X, espectrofotômetros, cromatografia de qualquer
tipo e o microscópio ESEM-FEG. A estes, juntam se também numerosas outras técnicas analíticas, capazes de avaliar cada singular
característica dos diversos produtos, entre os quais as mesmas argamassas.

Mapei S.p.A.
Via Cafiero, 22 - 20158 Milão - Itália
Tel. +39-02-37673.1 - Fax +39-02-37673.214
www.mapei.com - mapei@mapei.it
Lusomapei S.A.
Business Parque Tejo XXI
Estrada Nacional 1 - Km 19,65, Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel: +351 263 860 360 - Fax: +351 263 860 369
www.mapei.pt - E-mail: geral@mapei.pt

C.P. MK 728560 (PT) 5/2016

Documentação técnica
No menu pode aceder a toda a documentação técnica,
dividida por linhas de produtos e tipologias de documentação.

