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TRANSCOL GROUT  

 

DESCRIÇÃO 

 
 

 

Transcol Grout é uma argamassa fluida de preenchimento e de alta 
resistência para ancoragens metálicas. É uma argamassa à base de 
cimento de retração compensada e inicialmente expansiva, com 
altas resistências mecânicas iniciais e finais e alta aderência 
ao betão. Pronto a utilizar com uma simples adição de água. 
Isento de cloretos 

SUPORTE Os suportes devem estar limpos, isentos de poeiras, gorduras e de
óleos de descofragem. 

Os elementos metálicos devem estar livres de ferrugem. 

Os suportes absorventes são humedecidos até à saturação, evitando 
o encharcamento 

PREPARAÇÃO Deitar de forma gradual o produto sobre a água de amassadura, 
2,75 a 3 litros por saco de 25 kg. Nunca deve utilizar-se água em 
excesso. 

Amassar mecanicamente a baixas rotações com água limpa até obter 
uma argamassa fluida e homogénea. 

Colocar a argamassa por vazamento imediatamente após a amassadura 
para aproveitar as propriedades expansivas. 

APLICAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

COMPOSIÇÃO 

Reparação da integridade estrutural do betão armado 

Preenchimento de vazios, fissuras, lacunas de revestimento, 
cantos de pilares, eTG 

Regularização de superfícies de betão ou argamassa 

Refechamento de juntas de pré-fabricados. 

 

Cimento, areias calcárias, aditivos orgânicos e inorgânicos. 
 

CONSUMO 
TEÓRICO 

 Cerca de 2 Kg/m2/mm de espessura. 
 

LIMPEZA Limpar todos os excessos de argamassa imediatamente após a 
aplicação com uma esponja levemente humedecida, apenas com água 
limpa. 

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. 

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

Não ingerir. 
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CONSELHOS 

ÚTEIS 

 

Temperaturas de aplicação: 5 a 30ºC. 

Não aplicar com chuva, possibilidade de chuva ou ambiente muito 
húmido, nem 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 O Transcol Grout deve ser transportado, manuseado e armazenado 
dentro da embalagem original, ao abrigo de humidade e exposição 
solar. 

O Transcol Grout poderá ser armazenado pelo período de 180 dias. 

 
 

APRESENTAÇÃO Saco de 25 Kg 
 

COR Cinza 
 

DADOS 
TÉCNICOS 
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