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TRANSCOL ALVENARIA (MT M5) HIDROFUGADA  
  

 

DESCRIÇÃO 

 

 

 

Argamassa de alvenaria tipo MT M5 Hidrofugada, destinada ao assentamento de todo o 

tipo de tijolos cerâmicos, tijolos de face à vista e blocos de cimento. 

Argamassa de uso geral, tipo G segundo a norma EN 998-2. 

Pode ser utilizada em trabalhos comuns de alvenaria, tais como nivelamentos de paredes, 

juntas entre tijolos/blocos, ou outros trabalhos similares. 

Exteriores e Interiores. 
 

SUPORTE O suporte deve estar seco e isento de óleos. 

Se o suporte estiver exposto a sol muito intenso, humedecer levemente à superfície antes 

da aplicação. 

Os suportes deverão ter mais de 28 dias. 

Não aplicar sobre suportes de gesso. 
 

PREPARAÇÃO Adicionar aproximadamente 13% a 14% de água por saco de 25 kg, ou seja 3,25 a 3,5 

Litros. 

Nunca adicionar areia, cimento ou qualquer outro aditivo que altere a composição original. 

Nunca aditivar a água com produtos não recomendados, nem utilizar água em excesso. 

Misturar com agitador mecânico de baixa rotação (500 rpm) para evitar a introdução 

excessiva de ar, até obter uma argamassa consistente e isenta de grumos. Também pode 

ser preparada manualmente. 

A argamassa depois de misturada terá consistência pastosa e firme, sem grumos secos. 
 

APLICAÇÃO Deixar repousar a argamassa durante 5 minutos após a preparação. 

Não adicionar mais água após o repouso. 
 

CONSUMO 

TEÓRICO 

 

 

 

 
 

 

 

 

JUNTA/TIJOLO 7 11 15 22 

1,0 19 29 40 59 

1,5 28 44 60 88 

2,0 37 59 80 117 

LIMPEZA Limpar todos os excessos de argamassa imediatamente após o assentamento com uma 

esponja levemente humedecida, apenas com água limpa. 

Na limpeza das ferramentas utilize apenas água, antes do endurecimento da argamassa. 

Nunca utilizar ácidos na limpeza dos resíduos da argamassa. 

Não utilizar excesso de água durante a limpeza. 
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SEGURANÇA Recomendada a utilização de máscara de pó para proteção da sílica cristalina respirável 

e luvas no manuseamento do produto. 

Se existir contato com os olhos lavar abundantemente com água limpa. 

Não ingerir. 
 

CONSELHOS 

ÚTEIS 

 

Em superfície absorvente ou muito quente recomenda-se o seu humedecimento prévio 

para evitar a secagem excessiva da argamassa e a perda de resistências. 

Temperaturas de aplicação: 5 a 30ºC. 

Não aplicar com chuva, possibilidade de chuva ou com ambiente muito húmido. 

Não aplicar com vento forte. 

Não aplicar sobre superfícies geladas ou em risco de gelo nas 24 horas seguintes à 

aplicação do produto.  

Não adicionar qualquer outro tipo de produto à argamassa. 
 

ARMAZENAGEM Local seco e arejado, sobre palete e nas embalagens de origem fechadas e protegidas, 

durante 180 dias sobre a data da embalagem.  

APRESENTAÇÃO Saco de 25 Kg 
 

COR Cinza 
 

COMPOSIÇÃO Ligante hidráulico, calcários, areia siliciosa, aditivo hidrófugo e adições. 
 

DADOS 

TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados obtidos em ensaios normalizados, podem variar em função das condições de aplicação 

 Valores Norma Referência 

Consistência 160 mm EN 1015-3 

Aderência Inicial 0.40 N/mm2 EN 1015-12 

Resistência à compressão 7,4 Mpa EN 1015-11 

Resistência à flexão 2.4 Mpa EN 1015-11 

Coeficiente de capilaridade ≤ 0.4 kg/(m²min½) EN 1015-18 

Densidade da argamassa fresca 1680 ± 100 kg/m³ EN 1015-6 

Reação ao fogo Classe A1 EN 1182 
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