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ACCRO POUDRE
RESINA DE ADERÊNCIA EM PÓ
1. APRESENTAÇÃO
ACCRO POUDRE é uma resina de aderência em pó que reforça a aderência de betão, argamassas,
reboco ou gesso sobre todos os suportes (mesmo os mais lisos).

2. VANTAGENS
•
•
•
•
•
•

Elevada aderência em suportes de alvenaria.
Aumenta a resistência mecânica.
Contribui para a impermeabilidade das
argamassas.
Diminui os efeitos da retração, pulverulência,
pele de crocodilo e fissuração.
Evita a necessidade de picagem ou de
aplicação de rede.
Incolor após secagem.

•
•
•
•
•
•

Compatível com corantes.
Compatível com a cal hidráulica e a cal
apagada.
Não produz odores desagradáveis.
Não contém cloro mineral.
Não tóxico.
Não inflamável.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
• Alvenaria, estuques, ladrilhos, coberturas.
• Suportes de cimento, gesso, madeira, pedra, pinturas antigas, etc.
• Aderência, reparação, regularização, amassadura.

4. MODO DE EMPREGO
Incorporar ACCRO POUDRE na mistura seca antes da introdução da água de amassadura.
Antes dos trabalhos, recomenda-se a realização de ensaios prévios para ajustar a dosagem ao efeito
pretendido.
Exemplo de dosagem:
2 doses de 175 g para 1 saco de 35 kg de cimento.
1 a 2 doses de 175 g para 3 sacos de 25 kg de reboco pronto.

•

•

ALVENARIA
⇒
Plastificante: 1 dose de ACCRO POUDRE por amassadura, a incorporar no primeiro balde
de água
⇒
Regularização: Incorporar na argamassa 2 doses por saco de cimento.
⇒
Juntas de fachada: Incorporar 2 doses por saco de cimento.
⇒
Reboco em fachada: Incorporar na argamassa 2 doses por saco de ligante.
⇒
Reboco pronto: Incorporar na argamassa 2 doses para 3 sacos de reboco pronto.
⇒
Reboco sobre suporte liso e/ou não absorvente: Incorporar na argamassa 4 doses por
saco de ligante.
LADRILHOS
⇒
Regularização: Incorporar na argamassa 2 doses por saco de cimento.
⇒
Aditivo de reforço/plasticizante de cimento-cola: 2 doses por cada 25 kg de cimentocola em pó.
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•
•

COBERTURA
⇒
Aderência em rufos, testeiras e cumeeiras: Incorporar 2 doses por saco de ligante.
ESTUQUE/PINTURA
⇒
Aditivo de reforço e aderência de massa de preenchimento: Incorporar 1 dose de
ACCRO POUDRE por saco de ligante.
⇒ Preenchimento de fissuras em caixilharias exteriores antigas: Incorporar 1 dose de ACCRO
POUDRE por 5 kg de reboco.

Aplicação:
Limpeza das
ferramentas

: Água (não deixar secar)

5. CARACTERÍSTICAS
Aspeto

: Pó branco

Extrato seco

: Mín. 98%

Massa volúmica

: 0,45 a 0,50 ±0,05 g.cm-3

Conservação
: 24 meses na embalagem original fechada, ao abrigo da humidade
(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança).

6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO
• Consultar a ficha de dados de segurança do produto emwww.quickfds.fr.
• Conservar o produto ao abrigo da humidade, entre +5 °C e +25 °C.

As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a
nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos. Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie
reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não
foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.

Produto destinado exclusivamente a uso profissional.
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