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TRANSCOL N-LEVEL  
  

 

DESCRIÇÃO 

 

 

 

A Transcol N-LEVEL é uma argamassa cimentícia autonivelante para regularização de 

pavimentos em interiores. 

É aplicada em pavimentos interiores, enchimento e nivelamento de superfícies de betão 

e argamassas, onde requeira pouca espessura. 
 

SUPORTE Interiores, betão, terraços de cimentos, revestimentos de cerâmico e pedra, em 

betonilhas, revestimentos vinílicos e contraplacado marítimo. 

Os suportes devem estar limpos, isentos de poeiras, restos de pinturas, gorduras e de 

óleos de descofragem. 

O suporte deve ser previamente tratado para evitar o aparecimento de eflorescências. 

O suporte não deve apresentar fissuração ativa de significativo desenvolvimento. 

Não aplicar sobre superfícies não cimentícias humedecer o suporte 20 minutos antes da 

aplicação 
 

PREPARAÇÃO Misturar o saco de 25 Kg com aproximadamente 6,2 a 6,5 litros de água limpa isenta 

de quaisquer impurezas, durante cerca de 2 a 3 minutos, com um misturador de uso 

intensivo(650rpm) até a obtenção de uma massa homogénea e sem grumos. 

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

Utilizar agitador mecânico de baixa velocidade. 

O excesso de água altera as caraterísticas físicas do produto. 

Nunca adicionar outros produtos, tais como adjuvantes, cal branca, etc. 
 

APLICAÇÃO Transcol N-Level deve ser aplicada com rodo nas camadas necessárias à obtenção do 

acabamento pretendido, devendo cada camada ser aplicada logo que a anterior se 

apresente seca e endurecida. 

Aplicar a argamassa nos 5 minutos seguintes à sua mistura. 

Deve ser passado rolo de pregos logo após aplicação da argamassa (libertação do ar). 

Não amolentar a argamassa. 

Não deve ser aplicada a qualquer argamassa que tenha iniciado o seu processo de 

presa. 
 

CONSUMO 

TEÓRICO 

Saco 25kg 

Espessura Rendimento 

3 mm 4.6 m2 

6 mm 2.3 m2 

12 mm 1.1 m2 

18 mm 0.8 m2 

25 mm 0.6 m2 

32 mm 0.5 m2 
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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. 
 

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. 
 

ARMAZENAGE

M 

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

durante 180 dias sobre a data da embalagem.  

APRESENTAÇÃ

O 

Saco de 25 Kg 
 

COR Cinza 
 

COMPOSIÇÃO Ligantes mistos, areias siliciosas, aditivos, resinas sintéticos e humectantes. 
 

DADOS 

TÉCNICOS 

 

 

Resistência à tração 1.9 a 2.7 MPa 

Água de amassadura 19-21% 

Flexão 5.8 a 7.6 MPa 

Compressão 30.3 MPa 

Cuidados Técnicos Pode-se pisar após 4 horas 
 

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