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BETOPOX® ANCLAJES

Argamassa fluida autonivelante à base de resinas epóxi, de três  
componentes, para a execução de ancoragens e enchimentos.

BETOPOX® ANCLAJES é uma argamassa fluida de muito altas resistências mecânicas, à base 
de resinas epóxi sem solventes, aditivos e agregados de sílica de granulometria selecionada, 
especialmente desenhada para o enchimento, a fixação e a ancoragem de diversos elementos 
por vertimento. Cumpre os requisitos da norma EN 1504-6.

• Fixação de armaduras, pernos e ancoragens.
• Ancoragens de perfis para lábios de juntas.
• Enchimento de fendas, fissuras e espaços vazios no betão.
• Enchimento sob placas de apoio em pontes ou bancadas de maquinaria.
• Enchimento de bases de pilares metálicos.
• Ancoragem e enchimento de carris em vias férreas e pórticos rolantes.
• Fixação de maquinaria sujeita a altos esforços estáticos, dinâmicos, vibrações e fadiga.
• Reparação de elementos estruturais horizontais e verticais cofrados por vertimento direto ou injeção.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

• Excelente aderência em praticamente todos os materiais de construção: betão, argamassa, aço, pedra, 
   tijolo, metal, vidro, etc.
• Sem solventes, catalisa sem perda de volume ou retração.
• Muito altas resistências mecânicas perante cargas estáticas, dinâmicas, vibrações e fadiga.
• Alta resistência à abrasão. 
• Altas resistências químicas a ácidos diluídos, bases, sais, óleos minerais, carburantes, águas puras e 
   residuais.
• Impermeável ao vapor de água.
• Não requer primário.
• Alta fluidez, graças à sua granulometria fina, permite ser facilmente injetada, bombeada ou aplicada por 
   gravidade.
• Boa trabalhabilidade.

PROPRIEDADES

MODO DE EMPREGO

Preparação do substrato:
O substrato deve ser resistente e estar seco, limpo e isento de sujidade, gorduras ou óleos.
As partículas mal aderidas, óxidos, leitadas ou cascas devem ser totalmente eliminados por meios  
mecânicos. 
A base deve apresentar rugosidade suficiente e será preparada por meios mecânicos, como jato de areia, 
lixagem, fresagem, etc., apresentando uma humidade máxima de 3%.

Mistura:
Verter o componente B sobre o componente A e bater durante 1 minuto com a ajuda de um misturador 
mecânico de baixa velocidade (300 rpm, no máximo), até conseguir uma mistura homogénea.
Em seguida, adicionar progressivamente a totalidade do componente C (agregado) e continuar a agitar até 
obter uma argamassa fluida homogénea. Procurar evitar a oclusão de ar durante a mistura.
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Aplicação:
Verter a mistura com a ajuda de uma vareta, para assegurar o enchimento completo. Quando se aplique 
sob placas de assentamento, garantir uma pressão suficiente para facilitar o enchimento. Devem prever-se 
saídas para o ar e, deste modo, evitar a sua oclusão.
Se for vertida em moldes ou cofragens, devem-se isolar as superfícies com material plástico ou aplicar um 
descofrante adequado, para evitar que a argamassa adira.

Limpeza de Ferramentas:
Os utensílios e ferramentas limpam-se com solvente universal imediatamente após a sua utilização. Após o 
endurecimento, só pode eliminar-se mecanicamente.

Conjuntos de 2 kg e de 20 Kg.

APRESENTAÇÃO

Aproximadamente 1,9 kg por litro.

CONSUMO

24 meses, na embalagem original fechada, em lugar fresco, coberto e protegido da humidade, do sol e do 
gelo.

ARMAZENAMENTO

• Não aplicar em condições de chuva, nem a temperaturas inferiores a +5 ºC ou superiores a +30 ºC.  
   A baixas temperaturas, o tempo de vida aumenta, mas diminui quando são altas.
• Não devem realizar-se misturas parciais dos conteúdos das embalagens dos componentes.
• Não adicionar solventes ou outras substâncias que possam afetar as propriedades do material.
• No tempo quente, mantenha o material fresco e protegido da luz solar direta. O período real de
   trabalho na época do calor pode ser prolongado mantendo o material fresco, tanto antes, como depois  
   de o misturar.
• O betão deve ter uma idade mínima de 28 dias.
• Não aplicar sobre substratos com humidade superior a 3%.

INDICAÇÕES A TER EM CONTA

DADOS TÉCNICOS

BETOPOX® ANCLAJES

Tamanho máximo do agregado 

Densidade da mistura 

Temperatura de aplicação 

Tempo de vida da mistura 

Endurecimento total

Dureza Shore D

Aderência sobre betão 

Aderência sobre barras de aço

2 mm

1,90 ± 0,10 g/cm3

+5ºC a +35ºC

45 minutos

7 dias

≥ 80

≥ 3 N/mm2

Lisa ≥ 4 N/mm2

Nervurada ≥ 14 N/mm2
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MARCAÇÃO CE

Resistência ao arrancamento, sob carga de 75 kN 

Teor em iões cloreto

Temperatura de transição vítrea

Fluência de tração sob carga 50 kN (3 meses) 

Reação ao fogo

Emissão de substâncias perigosas

≤ 0,6 mm

≤ 0,05 %

≥ 45 ºC

≤ 0,6 mm

NPD

Conforme a 5.3. Ver FDS

EN 1504 - 6

Argamassa epóxi para a ancoragem de armaduras de aço,  
empregadas no reforço estrutural do betão

RESISTÊNCIAS MECÂNICAS (N/mm2) 20ºC

1 dia

> 50

3 dias

> 65

7 dias

> 70Compressão

BETOPOX® ANCLAJES
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www.propamsa.es

PROPAMSA S.A.U.
C/Ciments Molins s/n, Pol.Ind. Les Fallulles
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49

AVISO LEGAL
Os dados constantes deste documento baseiam-se na nossa experiência e conhecimento técnicos, obtidos através de ensaios laboratoriais e de bibliografia. Outras 
aplicações do produto que não sejam as indicadas nesta ficha saem do âmbito da nossa responsabilidade. Os dados de dosagem e consumo são meramente 
orientativos e baseiam-se na nossa experiência, sendo suscetíveis de alterações devido às condições atmosféricas e da obra. Para obter as dosagens e consumos 
corretos, deverá realizar-se um teste ou ensaio “in situ” à responsabilidade do cliente. Para qualquer questão ou esclarecimento adicional, agradecemos que 
consulte o nosso departamento técnico. Abril de 2020.

Toda a informação relativa às condições de utilização, emprego, armazenagem, transporte e eliminação de 
resíduos de produtos químicos está disponível na Ficha de Dados de Segurança do produto.
A eliminação do produto e da respetiva embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é 
da responsabilidade do consumidor final do produto.

SEGURANÇA E HIGIENE

BETOPOX® ANCLAJES


