
• Endurecimento rápido sem fissuras
• Sem segregação (grande robustez frente às diferentes 

quantidades de água) 
• Baixo stresse dinâmico 
• Apto para requisitos estéticos 
• Transmissível em 5 horas 
• Alto poder de autonivelamento 
• Espessuras 0-10 mm. 
• Superfície adequada para carpetes, cerâmica, 

pintura, etc. 
• Alto desempenho mecânico 
• Interior

VANTAGENS

ARGONIL 020 ÉLITE é uma pasta autonivelante à base de conglomerados hidráulicos, agregados 
selecionados, polímeros e aditivos químicos que lhe conferem extraordinárias propriedades de 
enchimento e regularização, além de excelentes propriedades mecânicas num curto período de 
tempo.

APLICAÇÃO

PASTA AUTONIVELANTE DE CURA RÁPIDA
PARA ESPESSURAS BAIXAS
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• Nivelamento de espessuras de baixo relevo em pisos 
interiores em obra nova e reabilitação. 

• Criação de superfícies para colocação de revestimentos 
cerâmicos, pedras naturais e outras coberturas. 

• Criação de soleiras para setores industriais e comerciais, 
aptos para serem selados com tintas e vernizes adequados.

SUPORTE

• Soleiras de betão
• Soleiras de argamassa
• Soleiras com membranas anti-impacto e acústica
• Outro suportes de base cimentícia

25KG

ARGONIV 020 ÉLITE



PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O suporte deve ser seco, limpo, compacto, livre de 
poeira e agentes separadores. Antes da preparação 
mecânica, deve-se remover vestígios de verniz, ceras, 
gorduras, óleos e contaminantes semelhantes. As super-
fícies de betão contaminadas devem ser tratadas meca-
nicamente, seja por lixamento ou jato de areia, e devem 
ser posteriormente aspiradas. Para mais informações 
consulte o departamento técnico.

 

MODO DE APLICAÇÃO

Misturar a ARGONIV 020 ÉLITE com 5 litros de água por 
saco de 25 kg, manual ou mecanicamente, até obter uma 
mistura homogênea, cremosa e sem grumos. 
Verter o amassado sobre o suporte até que atinja o nível de 
espessura desejado. 
Passar uma barra horizontal vibrando o material de modo a 
facilitar a saída do ar incluído na argamassa e completar o 
processo de nivelamento. 
Lixar a superfície e aspirar antes de colocar o revestimento 
final. 

PRECAUÇÕES

• Não aplicar sobre suportes de gesso 
• Não aplicar sobre superfícies de plástico, metal, madeira, 

borracha, etc. 
• O intervalo de temperatura ideal para aplicação do 

produto é entre 15ºC e 25ºC, com humidade relativa 
entre 60 e 75%. Não aplicar abaixo de 5ºC ou acima de 
30ºC 

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO

• Entre 15ºC e 25ºC.

APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO

ARGONIV 020 ÉLITE embala-se em sacos de papel com 
lâmina anti-humidade de 25 Kg, que permitem a sua 
correta conservação durante 12 meses na sua embalagem 
original fechada, protegido da humidade.

DESCRITIVO DA SOLUÇÃO

O nivelamento do piso interior com espessura máxima de 
10 mm será executado com a argamassa seca ARGONIV 
020 ÉLITE da DANOSA, da classe CT C30 F7 segundo a 
norma UNE EN 13813: 2003. O suporte deverá estar em 
boas condições, limpo, livre de partes friáveis, completa-
mente endurecido e com o tempo de variação dimensional 
terminado. As juntas de trabalho devem ser respeitadas.

Para mais informações: www.danosa.com
A DANOSA reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio a informação 
contida nesta ficha.
Todas as marcas presentes neste documento são marcas registadas e propriedade 
da DANOSA.

• Não aplicar em situações de risco de geada, chuva, 
vento forte ou luz solar direta 

• Proteger a superfície fresca do sol direto, chuva e 
especialmente correntes de ar. 

• Não aplicar em pisos com humidade permanente

DADOS TÉCNICOS

Aparência
Cor
Densidade aparente
Intervalo granulométrico
Água de amassadura 
Características de fluxo  

  Espessura máxima

Pó
Cinzento  
1,50 kg/l
0/0,3 mm
200 g/kg
135 mm

 
 

10 mm

Dados identificativos e de aplicação

  CT C30 F7
Resistência à compressão a 5 horas
Resistência à compressão a 24 horas

  ≥8.0 MPa

Resistência à compressão a 7 dias
 ≥15.0 MPa

Resistência à compressão a 5 dias
  ≥20.0 MPa 

Reação frente ao fogo
≥30.0 MPa
F

Dados de prestações
Classificação segundo a UNE EN 13813

Rendimento
Trabalhabilidade
Transitabilidade

18 Kg por metro quadrado e cm. de espessora
30 min
5 horas

ARGONIV 020 ÉLITE
PASTA AUTONIVELANTE DE CURA RÁPIDA
PARA ESPESSURAS BAIXAS


