
MEMBRANA HERMÉTICA COM BASE DE
CIMENTO PARA EDIFÍCIOS DE CONSUMO 
QUASE NULO E PASSIVHAUS
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FERRAMENTAS

• Alta hermeticidade.
• Altísima flexibilidade e capacidade de deformação 

perante movimentos diferenciais.
• Excelente aderência sobre variados suportes.
• Impermeável à água.
• Impermeável ao vapor de água.
• Endurecimento sem fissuração.
• Aplicável com pincel ou meios mecânicos.
• Excelente trabalhabilidade.
• Excelente relação qualidade - preço.

VANTAGENS

ARGOTEC® HERMETIC é uma argamassa polimérica modificada (PCC) super flexível e 
monocomponente para união de materiais distintos, formulada à base de polímeros especiais, 
conglomerados e cargas multifuncionais que lhe proporcionam uma extraordinária elasticidade, 
capacidade hermética e aderência em variados suportes. 

• União entre suportes de materiais iguais ou diferen-
tes, tais como tetos e acabamentos, solos e acaba-
mentos, exteriores de janelas, cercas de tubos, espe-
cialmente indicada como revestimento hermético de 
edifícios de consumo quase nulo e passivhaus. Prin-
cipalmente na faceta interior da envolvente do edifí-
cio, contribuindo para a hermeticidade do mesmo.

APLICAÇÃO

• Betão
• Placa de gesso laminado
• Bloco de betão
• Rebocos de argamassa
• PVC
• Aço e alumínio
• Tijolo

SUPORTE

ARGOTEC® HERMETIC



MODO DE APLICAÇÃO
• Amassar ARGOTEC® HERMETIC com a quantidade de 

água adequada para alcançar a consistência ótima 
(mistura homogénea, cremosa e isenta de grumos com 
aparência de pintura espessa). A aplicação da argamassa 
amassada realiza-se sempre no mínimo em duas camadas, 
de forma a que se obtenha um revestimento homogéneo.

• Aplicar a primera camada da argamassa com pincel 
pressionando sobre o suporte para assegurar a sua aderência 
em espessuras inferiores a 2 mm certificando-se que a 
argamassa cubra a totalidade da superfície. As seguintes 
camadas serão aplicadas a pincel ou com máquina airless e em 
direções perpendiculares uma vez que esteja seca a camada 
anterior (4-24 horas dependendo das condições ambientais).

PRECAUÇÕES 
• Não aplicar com temperaturas inferiores a 5 ºC e superiores 

a 30 ºC.
• Não aplicar com risco de geadas, chuva, vento forte ou sol 

direto.
• Proteger a superfície fresca do sol direto, chuva e 

especialmente de correntes de ar.
• Aplicar preferivelmente na camada positiva (aquela que 

recebe a pressão da água).

• Evitar acumular demasiado material nas juntas ou entregas 
para evitar fissurações.

• Os pontos singulares deverão tratar-se de forma adequada.

APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO
ARGOTEC® HERMETIC é embalado num balde de plástico de 4 
kg que permite a sua correta conservação durante 12 meses 
na sua embalagem original, fechada a salvo da humidade. 

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
O suporte deverá estar são, limpo, plano, isento de 
pinturas, partes degradadas ou com má aderência, 
descofrantes, etc e em geral de qualquer substância 
ou partícula que possa impedir a correta aderência. 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
E HIGIENE

Para qualquer informação referente a questões de segurança 
sobre o uso, manuseio, armazenamento ou eliminação 
de resíduos de produtos químicos, os usuários deverão 
consultar a versão mais recente da folha de segurança do 
produto. A eliminação do produto e da sua embalagem 
deve realizar-se de acordo com a legislação em vigor e 
é da responsabilidade do consumidor final do produto.

DADOS TÉCNICOS
Dados identificativos e de aplicação
Aparência / Cor Pó / Cinza
Densidade aparente 1.20 kg/L
Intervalo granulométrico 0/0.3 mm
Espessura mínima / máxima 1 mm / 2 mm 
Rendimento 2 kg por metro quadrado e 2 mm de espessura

Dados de prestações
Classificação segundo UNE EN 1504-3 
Permeabilidade ao CO2 Atravessa
Permeabilidade ao vapor de água Classe II (5 ≤ Sd ≤ 50 m)
Absorção capilar e permeabilidade à água < 0.1 kg/m2h0.5 
Aderência por tração direta ≥0.8 MPa
Adesão depois de comp. térmica ≥0.8 MPa
Reação frente a fogo F
Substâncias perigosas Conforme a 5.2. Ver HS.

Superfície útil (m2)
Espessura (mm)
Fluxo de ar, V (m3/h)
Permeabilidade testada (m3/h.m2)
Coeficiente de fluxo. C
Expoente de fluxo. n

1,79
10
0,8035
0,4489
0,0132 m3/(h.Pan)
1,0503

Painel de madeira aglomerada

1,869
10+2 (produto)
0,0844
0,0452
0,00012 m3/(h.Pan)
1,6748

Painel de madeira com
ARGOTEC HERMETIC

Para mais informações: www.danosa.com
DANOSA reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio a informação contida neste documento.

Prestações térmicas nos edifícios. Permeabilidade ao ar de componentes e elementos dos edifícios. Método de ensaio de laboratório. 
Norma UNE EN 12114:2000. (Ensaio realizado por HOBEKI Engenharia www.hobeki.es)
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ARGOTEC® HERMETIC
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