
• Fácil mistura
• Autonivelante
• Elevada resistência mecânica
• Excelente aderência
• Isento de cloretos

VANTAGENS

ARGOTEC GROUT 50 trata-se de uma argamassa de base cimenticia (CC) monocomponente, 
autonivelante, de grandes prestações e de retração compensada para a realização de todo o 
tipo de selagens e fixações, formulado à base de uma mistura de conglomerados hidráulicos, 
áridos seleccionados e aditivos que lhe proporcionam uma excelente aderência e uma grande 
capacidade de fixação.
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APLICAÇÃO

• Selagem e fixação de bancadas de maquinaria
• Selagem por vertido sob placas de apoio
• Fixações de elementos metálicos
• Selagem de falhas em betão armado
• Fixação de pernos

SUPORTE

• Os suportes adequados para a aplicação de 
ARGOTEC GROUT 50 são suportes de natureza 
cimenticia tais como betão, argamassas, etc. sempre 
que estas tenham uma resistência à tração adequada.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Os suportes anteriormente indicados deverão estar sãos, 
limpos, isentos de restos de pinturas, partes mal aderidas 
ou substâncias que possam dificultar a aderência.
Os elementos metálicos deverão estar, para além das 
condições já mencionadas, isentos de óxidos. 

25KG

ARGOTEC GROUT 50

ARGAMASSA DE SELAGEM E FIXAÇÃO
DE ARMADURAS DE AÇO



MODO DE APLICAÇÃO

Amasar ARGOTEC GROUT 50 com 3,0-3,25 litros de água 
limpa por saco de 25kg recorrendo preferivelmente a meios 
mecânicos (misturadora elétrica de baixas rotação) até 
conseguir uma mistura homogénea, cremosa e isenta de 
grumos.
Seguidamente, num recipiente de dimensões adequadas, 
verter a àgua e acrescentar de forma gradual o ARGOTEC 
GROUT 50 e amassar com a misturadora mecânica durante 
2min até conseguir uma massa homogénea.
Se não dispor de uma misturadora mecânica, o processo de 
amassadura pode ser executado manualmente.
No caso deste ultimo ponto, será necessário ampliar o 
tempo de amassadura para os 5min.

PRECAUÇÕES

• Não aplicar sobre gesso.
• Não é indicado para nivelamento de superfícies.
• Não aplicar quando a temperatura ambiente estiver 
abaixo de 5ºC nem acima de 30ºC.
• Não aplicar caso se detecte risco de nevadas, geadas, 
chuvas, fortes ventos ou sol direto.
• Proteger a superfície fresca de sol direto, chuva e 
especialmente de correntes de ar.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO

• Entre 5ºC e 30ºC.

APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO

ARGOTEC GROUT 50 embala-se em sacos de papel 
multifolha 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

A fixação de elementos metálicos assim como a selagem de 
bancadas, executar-se-á através de vertido de argamassa 
ARGOTEC GROUT 50, da Danosa, segundo a norma EN 
1504-6. Deverão ser respeitadas as juntas existentes em obra.

Para mais informação visite a nossa página web www.argosdc.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.

DADOS TÉCNICOS

Aparência
Cor
Densidade em fresco
Intervalo granulométrico
Água de amassadura 
Espessura mínima  

Pó
Cinzento  
2,20 kg/l
0/4 mm
13%
20 mm  

Dados identificativos e de aplicação

  
Espessura máxima 80 mm
Rendimento
Dados de prestações

20 kg por metro quadrado e cm de espessura

Classificação segundo a UNE EN 1504-6
Resistência à flexão 28 dias
Resistência à compressão 28 dias
Conteúdo em iões cloreto 
Adesão  

 
≥6.0 MPa
≥50.0 MPa
≤0.05%
≥2.0 MPa  

  
Reação ao fogo A1
Substâncias perigosas Conforme a 5.2. Ver HS. 

Sobre superfícies pouco porosas deverá utilizar-se uma 
imprimação de aderência adequada. Os suportes absor-
ventes devem humedecer-se até à saturação sem enchar-
car. Os suportes muito lisos deverão tratar-se mecânica-
mente afim de garantir a correta adesão da argamassa 
de reparação. De todas as formas, deverá ter-se como re- 
ferência os requisitos específicos da norma EN 1504-10.

Resistência ao arrancamento Deslocamento <0,6mm. (Carga de 75 kN)
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