
LATEX ®  EMULSÃO  
EMULSÃO ACRÍLICA PARA ADERÊNCIA DE REBOCOS, 

ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO E SLURRIES  

DESCRIÇÃO: 

LATEX ® EMULSÃO  é uma dispersão aquosa de polímeros acrílicos que se mistura com a água 

de amassadura da  argamassa de cimento ou do betão, a fim de melhorar as suas características, 

nomeadamente a aderência e a resistência à tracção, limitando a fissuração.  

LATEX ® EMULSÃO  pode ser utilizado com todos os tipos de ligantes hidráulicos. 

 

PROPRIEDADES:   

LATEX ® EMULSÃO  confere às argamassas e betões: 

Forte aderência sobre todos os suportes, mesmo os lisos; 

Melhor plasticidade e trabalhabilidade; 

Maior resistência à tracção, à compressão e ao desgaste;       

Aumento da resistência aos sais e aos ácidos; 

Boa resistência à água; 

Menor tendência à fissuração e à formação de poeira. 
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO : 

A utilização do LATEX ® EMULSÃO  é aconselhada para: 

- Retoma de betonagem: aderência do betão novo ao betão velho; 

- Argamassas de regularização e reparação, que podem ser efectuadas em camadas muito finas; 

- Reparações de betão deteriorado, mesmo com armaduras à vista;  

- Obtenção de uma boa aderência dos rebocos ao betão liso e sobre todas as alvenarias; 

- Juntas impermeáveis entre pedra, tijoleira, blocos;     

- Argamassa de colagem para assentamento de azulejos, pastilhas, mosaicos, pedras naturais, 

cerâmica 



EXECUÇÃO E CONSUMO:  

O suporte deve estar em bom estado, limpo e isento de poeira; deve estar saturado com água. A amas-

sadura será feita à mão ou com betoneira, como qualquer argamassa. 
 

1. Primário: Aplicar à trincha numa diluição bem misturada de 1 para 1 de água limpa com 

LATEX  ® EMULSÃO , sem deixar secar. 
 

2. Salpisco: misturar numa proporção de 1 para 1, com o cimento em peso, acrescentando-lhe 

areia, conforme o traço pretendido e executar o salpisco sobre o primário, enquanto este está 

fresco. Misturar bem a massa. 
 

3. Argamassa: Fazer a massa com aplicação de 2% do peso de cimento, de LATEX  ®  

EMULSÂO  e rebocar sobre o salpisco.  
 

CARACTERÍSTICAS :  

- Não tóxico, não inflamável; 

- Não corrosivo, não saponificável; 
 

FORMA E ACONDICIONAMENTO : 

Líquido, branco leitoso, fornecido em bidões de 5, 25 ou 210 l.  

 

 


