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PROPAM BLOCK
®

ARGAMASSA 
HIDRÓFUGA 
COLORIDA

DESCRIÇÃO
A argamassa PROPAM BLOCK é formulada à base de 
cimento, pigmentos, agregados de sílica selecionados 
e plasti�cantes que melhoram a trabalhabilidade. 

D A D O S   T É C N I C O S
Conforme EN 998 - 1 GP - CSIV - W2

Reação ao fogo Euroclasse A1

Produto em pasta

Água de amassadura 14 ± 1%

Densidade aparente 2,0 ± 0,10 g/cm3

Temperatura de aplicação +5ºC a +35ºC

Tempo de vida da mistura 20 minutos

Produto endurecido

Resistência à compressão ≥ 6 N/mm2

Adesão ≥ 0,3 N/mm2

Compatibilidade térmica 0,70	±	0,05	W/m	K

Absorção de água por capilaridade ≤ 0,2 Kg/m2·min0,5

Coe�ciente permeabilidade do vapor de água ≤	18
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APLICAÇÕES
Adequado para levantar muros com blocos 
coloridos, tijolo à vista e obras de alvenaria em 
geral.
Não é apropriado para projeção com máquina.

PROPRIEDADES
Facilidade	de	aplicação.
Diversidade de cores.
Muito boa trabalhabilidade.
Hidrófugo.

SUBSTRATO
O substrato deve ser resistente e estar 
perfeitamente endurecido, assim como isento 
de poeira, pintura, óleo, etc.
Caso esteja exposto ao sol ou seja muito 
absorvente,	 recomenda-se	 humedecê-lo	
previamente.
Não aplicar sobre gesso, pinturas ou superfícies 
sem absorção.

MODO DE EMPREGO
Amassar manual ou mecanicamente com, 
aproximadamente, 14% de água (3,5 litros 
aprox.
por saco de 25 kg), até obter uma massa 
homogénea isenta de grumos.

RECOMENDAÇÕES
•		Em	 dia	 muito	 quentes	 ou	 com	 vento	 forte,	

manter a superfície húmida durante a primeira 
hora de endurecimenro para obter uma cura 
adequada.

RENDIMENTO
O consumo aproximado de PROPAM BLOCK 
é de 24 kg/m2 por cm de espessura.

APRESENTAÇÃO
Em sacos de 25 kg.
Cores: de acordo com o monstruário.

ARMAZENAMENTO
Na embalagem original fechada e protegida da 
humidade: 1 ano.

SEGURANÇA	E	HIGIENE:	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.
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. A �cha técnica válida será sempre a última versão, 
disponível em www.propamsa.es. Janeiro de 2015.


