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TRANSCOL FIXRAPID  
  

 

DESCRIÇÃO 

 

 

 

Argamassa de fixação rápida indicada para: 

▪ fixação de elementos metálicos (grampos, dobradiças, etc.).  

▪ fixação de tubagens, caixas elétricas, etc.  

▪ reparações que necessitem de uma utilização rápida, em espessuras 
de 4 cm. 
 

 

SUPORTE O suporte deve estar firme sem parte instáveis ou em fase de 

desagregação isento de poeiras e sujidade.  

Molhar o suporte antes da aplicação. 

 

PREPARAÇÃO Misturar 500 gr de FIXRAPID com aproximadamente 20% de água.  

Devido à sua presa rápida, amassar FIXRAPID em pequenas 

quantidades, com água fria. 

 

APLICAÇÃO Espessura de aplicação até 10 cm. 

Para trabalhos de fixação, aplicar com colher e talocha 

imediatamente depois de amassar. Inserir o elemento a fixar e 

pressionar; imobilizar o elemento metálico. Alisar com a colher ou 

talocha. Manter o elemento a fixar imobilizado durante o tempo de 

endurecimento de FIXRAPID.  

Aplicar FIXRAPID com colher sobre o suporte humedecido, apertando 

bem, em espessuras até 4 cm. Realizar o acabamento com colher, 

espátula ou talocha. 

 

CONSUMO 

TEÓRICO 

2 Kg/L de enchimento 

 

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 20ºC. 

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 Cimentos especiais, areias siliciosas lavadas, aditivos inorgânicos 

e adjuvantes, aditivos retentores de água. 

 

DADOS 

TÉCNICOS 

 

 

 Valores Norma Referência 

Resistência à 

compressão 
> 19 N/mm2 EN 1015-11 

Resistência à flexão > 4,9 N/mm2 EN 1015-11 

Aderência 0,3 N/mm2 EN 1015-12 

Consistência 170 N/mm2 EN 1015-3 
 

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

aplicação 
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