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TRANSCOL BETONILHA  
  

 

DESCRIÇÃO 

 

 

 

Argamassa de enchimento e regularização para pavimentos. 

Transcol Betonilha é um produto monocomponente e constituiu uma base para posterior 

colocação de cerâmica, madeira e cortiça. 

Exteriores e Interiores. 
 

SUPORTE Os suportes devem estar secos e limpos. 

Quando aplicado sobre suportes antigos é necessário a utilização de uma ponte de 

aderência. 
 

PREPARAÇÃO Preparar em recipiente estanque, limpo e protegido do sol, do vento e da chuva. 

Misturar o saco de 25 Kg do produto com 9% a 10% de água. Utilizar apenas água, nunca 

misturar qualquer outro aditivo. 

Utilizar agitador mecânico de baixa velocidade. 

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

APLICAÇÃO É indicado para encher e regularizar pavimentos de 2 a 10 cm, em interiores e exteriores. 

É aplicada conforme argamassa tradicional, devendo ser espalhada sobre o suporte, 

sarrafada e preparada para receber acabamento final. 

Em tempo seco ou quando se regista forte exposição de ventos, será necessário proceder-

se à rega diária das superfícies executadas, durante uma semana. 
 

CONSUMO 

TEÓRICO 

20 Kg/m2 
 

LIMPEZA Limpar todos os excessos de argamassa imediatamente após a sua aplicação. 

Nunca utilizar ácidos na limpeza dos resíduos da argamassa. 

Não utilizar excesso de água durante a limpeza. 
 

SEGURANÇA Recomendada a utilização de máscara de pó para proteção da sílica cristalina respirável 

e luvas no manuseamento do produto. 

Não ingerir. 
 

CONSELHOS 

ÚTEIS 

 

Temperaturas de aplicação: 5 a 30ºC. 

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. 
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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 Cimento, areias siliciosas lavadas, aditivos inorgânicos e adjuvantes, aditivos retentores de 

água. 
 

DADOS 

TÉCNICOS 

 

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

 
 

 Valores Norma Referência 

Espessura mínima 20 mm - 

Espessura máxima de trabalho 100 mm - 

Tempos de utilização de pavimentos 

• pessoal da obra com cuidado 

• todo o tráfego 

 

• 1 dia 

• 7 dias 

- 

Acabamento após 3 dias da aplicação - 

Compressão 12,30 Mpa       EN 13892-2       

Flexão 3,6 Mpa           EN 13892-2 
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