
Argamassa autonivelante de alta resistência para pisos industriais
comerciais ou residenciais

DESCRIÇÃO
PISOKRET é uma argamassa autonivelante para recuperação de pisos, para camadas de 4 a 6mm. É uma mistura seca, a base de Cimentos Especiais de alta 
resistência, agregados selecionados e aditivos especiais para melhorar a aderência, trabalhabilidade e resistências mecânicas, tanto a compressão quanto 
a flexão. 

DADOS TÉCNICOS
Os valores de resistência alcançados após 28 dias são:
Resistência à tração:  > 35 N/mm²
Resistência à flexão:   >   5 N/mm²

CAMPOS DE APLICAÇÃO
R Pisos irregulares ou danificados por causa do tempo de uso.
R Recuperação de pisos mal executados
R Recuperação de pisos onde se queira melhorar a suas propriedades, como resistência a abrasão e durabilidade.
R Acabamento de pisos novos

BENEFÍCIOS
Dependendo do estado do piso danificado pode-se aplicar o PISOKRET numa só camada fina diretamente sobre a superfície antiga. Assim evita-se gastos e 
incomodações desnecessárias com a retirada do piso antigo.
O produto proporciona ótimo acabamento aliado a uma ótima resistência a abrasão, compressão e flexão.

PREPARO DO SUBSTRATO
A superfície a ser revestida deve estar limpa e isenta de pó, pedaços soltos ou contaminações que possam impedir a aderência do produto. O ideal é um 
tratamento com jato de areia, frezamento e/ou desengraxantes, dependendo do estado do piso. Após o tratamento, deve ser aplicado nosso primer ADIFIX 
até saturação do substrato, ou seja, até a superfície não absorver mais o produto.

PREPARAÇÃO
A preparação do produto demanda água limpa, de preferência potável, na quantidade indicada na etiqueta da embalagem.  A mistura deve ser feita em um 
recipiente estanque, com a ajuda de um misturador universal ou uma hélice acoplada a uma furadeira.  Deve-se misturar por no mínimo 3 minutos ou até que 
se obtenha uma pasta de consistência homogênea sem grumos.
Obs.: quanto menor a quantidade de água, maior ficará a resistência do produto.

APLICAÇÃO
O produto deverá ser aplicado somente após a secagem do primer Adifix, porém antes de 48 horas. Espalha-se a argamassa no piso mantendo-se uma 
camada uniforme, em uma espessura máxima de 6mm, devendo ser espalhado com a ajuda de um rolo fura-bolhas. 
Os panos devem ser executados de uma só vez, sem emendas. Por isso, o dimensionamento de cada pano deve ser feito de forma a ser viável sua execução, 
devendo ser respeitado as juntas de dilatação já existentes. 
Manter cura úmida por no mínimo três dias.

CONSUMO
Para cada m² aplicado se gasta 2,0 Kg de material por mm de espessura.

EMBALAGENS/ESTOCAGEM
O PISOKRET é fornecido em sacos plásticos com 30 Kg. Os sacos devem estar protegidos contra chuva e vento. A altura das pilhas não deve ultrapassar 10 
sacos.
Sob condições ideais de estocagem o material tem uma validade de 6 meses.

CUIDADOS
Como todos os nossos produtos, o PISOKRET é uma mistura seca pronta, faltando apenas adicionar água na proporção ideal. Portanto nunca adicionar 
outros componentes como cimento areia, cal e/ou outros líquidos etc. ao produto!
Nunca reutilizar também material que já passou ou está em fase de pega! 

oO tempo de espera para transitar sobre a área aplicada é de 10 horas para pessoas e 72 horas (à 25 C) para veículos e máquinas.

INFORMAÇÕES
Como todos os nossos produtos, o PISOKRET é um produto industrializado pré-dosado, portanto, nunca adicionar outros componentes como líquidos, 
cimento, etc. ao produto sem a indicação por escrito do Departamento Técnico. 
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 contatar-nos.
Utilizar EPI’s adequados para manusear, preparar e aplicar o produto. Manter o ambiente ventilado durante aplicação e cura. Caso entre em contato com pele 
e mucosas, lavar abundantemente com água durante 15 minutos. Persistindo irritação. procurar auxílio médico. Caso ingerido, não induzir ao vômito, 
procurar auxílio médico.
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