
DESCRIÇÃO
ARGAPRON ARGADUR 635 ASPERGIDO é um composto pronto para uso com características 
endurecedoras de superfícies composto à base de cimento Portland, agregados minerais secos e 
classificados e aditivos para melhorar a  trabalhabilidade e resistência mecânicas, 
predominantemente a abrasão. A aplicação é feita sobre a superfície do concreto enquanto úmido. O 
produto pode ser fornecido nas cores natural (cimento), ou colorido. É um revestimento que 
proporciona um alta resistência a abrasão que pode dobrar em relação a um concreto comum.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
R Garagens e oficinas de máquinas, veículos e equipamentos pesados,
R Frigoríficos e abatedouros,
R Armazéns, depósitos e almoxarifados,
R Indústrias têxteis e alimentícias,
R Indústrias metalúrgicas,
R Shopping Centers, teatros, hospitais, escolas, etc.

VANTAGENS
R pode ser fornecido em várias cores;
R embalagem plástica  longo tempo de armazenagem;
R praticidade na aplicação;
R altas resistências mecânicas e alta resistência química;
R produto homogêneo garantindo uniformidade na aplicação;
R aumento de até o dobro da vida útil do  concreto;
R redução dos desperdícios;
R GARANTIA DA QUALIDADE.

PREPARO E APLICAÇÃO
Consultar o nosso departamento técnico, ou manual detalhado sobre aplicação, especificações do concreto e cura do piso.
Sugerimos que somente empresas especializadas em aplicação de pisos e que possuam equipamentos e mão de obra treinada. 

RENDIMENTO
O consumo aproximado em aplicações do ARGAPRON ARGADUR 635 ASPERGIDO é de 4 a 9 kg/m2. Em casos de consumos previstos 
maiores que 4kg/m², aplicar em duas etapas.
Para aplicações de produtos coloridos considerar um consumo mínimo de 6 kg/m2 para um bom efeito de recobrimento e uniformização 
da cor.

PRECAUÇÕES
Utilizar EPI's adequados para o manuseio, evitando deixar entrar em contato com pele ou olhos, lavando com água em abundância caso 
ocorra o contato prolongado, ou antes que for fazer intervalo ou comer. Em caso de aplicação em ambientes fechados manter o ambiente 
ventilado durante a aplicação e cura. Em caso de contato com a pele, mucosas ou olhos lavar com água em abundância, persistindo 
irritação procurar socorro médico, caso ingerido procurar socorro médico.

EMBALAGENS / ESTOCAGEM
ARGAPRON ASPERGIDO 635 ASPERGIDO é fornecido em sacos plásticos com 30 Kg. As embalagens devem estar protegidos contra chuva e 
vento. A altura das pilhas não deve ultrapassar 1,5m de altura para os sacos plástico.
Sob condições ideais de estocagem o material tem uma validade de 12 meses.

INFORMAÇÕES
Como todos os nossos produtos, o ARGAPRON ARGADUR 635 ASPERGIDO é um produto industrializado pré-dosado, portanto, nunca 
adicionar outros componentes como líquidos, cimento,  etc. ao produto.
Todos os nossos produtos, bem como as matérias primas passam por um rigoroso controle de qualidade em nosso laboratório. Para 
maiores informações sobre o produto ou sua aplicação favor nos contatar.

ARGADUR 635 ASPERGIDO 
Argamassa de agregados minerais para concreto recém lançado, 
para acabamento e aumento da resistência à abrasão
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