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Recomendações de Segurança no Manuseamento do Betão:

• Deve evitar-se o contacto do betão fresco com os olhos, boca e nariz, 
recorrendo à utilização de equipamento de protecção individual 
adequado. Se o betão fresco entrar em contacto com algum destes 
órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água corrente limpa 
e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

• Deve evitar-se o contacto da pele com o betão fresco, recorrendo à 
utilização de equipamento de protecção individual adequado. Se o betão 
fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada 
imediatamente com água corrente limpa.

• Respeite as normas de segurança.

Resistência à 

Compressão

Teor de 

Cloretos

Dmáx Consistência Massa Volúmica Tempo de 

Abertura

Teor de Ar Razão A/C

≥ 16 MPa   ≤ 0,1 % 4 mm ≥ 230 mm 2200 ± 200 Kg/m3 ≥ 120 min 9 a 12 % 0,8 – 1,0

Características técnicas:

Introdução:

A Argamassa Autonivelante é produzida sem a adição de areia
de origem marítima, a eliminação dos sais marinhos apresenta
diversas vantagens, nomeadamente a ausência de
eflorescências.

Dada a sua grande fluidez as tarefas de aplicação são
minimizadas.

É constituída por areia 0/4, produzida na britadeira da
Malhadinha, cimento, adições, água e adjuvantes especiais,
que permitem a autonivelação sem segregação nem exsudação.

Vantagens:

● Ausência de eflorescências;

● Apto para todos os tipos de pavimento;

● As tarefas de espalhamento são reduzidas;

● Aplicada por bombagem ou descarga directa;

● Permite pisar após 24 horas;

● Redução da fissuração.

Modo de aplicação:

A Argamassa Autonivelante é bombeada através de uma
autobomba convencional. A argamassa espalha-se de uma
forma homogenia ao longo do pavimento, sendo necessário
apenas regularizar a superfície da argamassa para retirar as
bolhas de ar.

Campos de aplicação:

● Enchimento/nivelamento de pavimentos sobre suporte de
betão ou betonilhas.
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