
  

FICHA TÉCNICA 
 
PAVILATEX :  
Aditivo para cimento Acrílico. 

 Forte aderência sobre todos os substratos 
 Ótimo impermeabilizante   
 Promove a elasticidade do cimento 

 

DESCRIÇÃO: 

Pavilatex, É um produto aquoso baseado em monómeros Acrílicos. 
Pavilatex, Destina-se a ser utilizado como aditivo para cimento. 
Pavilatex, é um isolante que junto com o cimento forma uma massa elástica. Essa massa pode ser 
aplicada em terraços, paredes, algerozes, juntas de dilatação, reparação de fendas em parede, etc.  
Pavilatex, pode também ser utilizado em betonilhas ou rebocos (30% sobre a quantidade de 
cimento) para melhorar as características de elasticidade e impermeabilização.  
 

CARACTERISTICAS FISICAS: 
 

- Acabamento…….……………….. Mate / Liso 
 

- Cor………………………………..  Branco ou Cinzento (depende da cor do cimento utlizado) 
 

- Rendimento………………………. 2 – 4 m²/l, no entanto 
                                                               este valor pode variar  
                                                               caso a caso. 
 

- Tempo de secagem………….......Superficial –  5 a 6h. 
                                                               Demãos seguintes –  12 a 24h 
 

- Ponto de inflamação ……………. Não inflamável 
 

- Compostos Orgânicos  
Voláteis (COV) ……………………Valor limite da EU para este 
               produto (Cat. A/ k): 100g/l (2010). 
               Este produto contém no  
               máximo 90 g/l COV.* 
 
 

 
NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa 

empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não 
recomendados. 



 

 
CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO: 
 

- A superfície a aplicar deve estar isenta de poeiras, gorduras, contaminantes ou qualquer 
outra sujidade. 

 

- A mistura de Pavilatex com o cimento (branco ou cinzento) deve ser feita na proporção de 
1:1 (por exemplo, 1Kg de cimento para 1Kg de Pavilatex). A 1ª demão deve ser aplicada 
mais diluída, (diluição feita com água) de forma a penetrar melhor na superfície, a 
quantidade de água pode variar entre os 20 e 30% dependendo do caso. Pode ainda ser 
adicionada ou não, uma rede de fibra de vidro sobre esta demão fresca, e aperta-la com 
uma espátula lisa. Quando a Massa estiver seca ao toque, aplica-se uma segunda de mão, 
no caso de levar a rede deve-se sempre aplicar 3 demãos de forma que a rede fique 
totalmente coberta. A 2ª e 3ª demão podem ser diluídas entre os 5 e 15%. De salientar que 
a espessura total da massa não deve ultrapassar os 3mm.  
 

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo. 
 

- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5ºC. 
 

- A aplicação deverá ser feita a rolo ou a rodo. 
 

- Aplicar 2 a 3 demãos. 

DILUIÇÃO: 
 

- 1ª demão diluída entre 10 a 30% com água, demãos seguintes diluídas entre 5 a 15% com água. 
 

ARMAZENAGEM: 
 

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição direta ao sol. 
 

FORMATOS: 
 

- A tinta apresenta-se em embalagens de:   - 1lt , 5lts e 15lts. 
 

SEGURANÇA: 
 

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do 
alcance das crianças.                                                                

_____________________________________________________________________________________ 

 A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita 
experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. 
Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados. 
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