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ARGAPRON ARGAFER 2K
Argamassa para pintura de proteção
anticorrosiva de armaduras de aço
DESCRIÇÃO
ARGAFER 2K é um revestimento protetor tixotrópico bicomponente, de base cimentícia, resina acrílica,
inibidores de corrosão, filler mineral e aditivos especiais, para aplicação em armaduras para proteção
anticorrosiva, isento de solventes e de alta alcalinidade.
CAMPOS DE APLICAÇÃO
O produto pode ser aplicado no tratamento de armaduras em todos os tipos de elementos estruturais.
R
proporciona ótima aderência ao concreto, aço e argamassas;
R
impermeável e resistente a CO2 , SO2 e sais;
R
reconstitui a camada alcalina em torno da armadura;
R
longa vida útil;
R
fácil aplicação.
PREPARO DA ARMADURA
A armadura a ser revestida deve estar limpa, isenta de pó, óleos, gorduras, limos e fungos e pedaços
soltos, livre de qualquer produto que impeça a aderência do produto. O processo de limpeza poderá ser
feito através de escova de aço ou por processo mecânico ou jato de areia.
PREPARAÇÃO DA MISTURA
Em recipiente limpo adicionar inicialmente o componente A (líquido) que é a resina acrílica e em seguida o
componente B (pó) na proporção de 1litro de líquido para 1,25kg de pó. Com o auxílio de um misturador de
baixa rotação ou uma hélice acoplada a uma furadeira, misturar completamente por no mínimo 3 minutos.
Caso seja preparado manualmente misturar bem assegurando-se da completa homogeneização do
produto até obter-se uma pasta sem grumos.
Não é recomendado a preparação de grande quantidade de produto, somente o suficiente e necessário
para aplicação no período de 1 hora.
APLICAÇÃO
O substrato deverá estar seco e como descrito no item preparo da armadura.
A aplicação do ARGAFER 2K deverá ser feito imediatamente após a limpeza das mesmas, com pincel ou
trincha, em duas demãos, até se obter de 1 a 2mm de espessura.
Revestir as armaduras tratadas o mais rápido possível, não devendo exceder o prazo de 4 dias.
RENDIMENTO
200g por metro linear com espessura de 2mm para uma barra de 12mm.
PRECAUÇÕES
Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.
Manter as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais.
Em caso de contato com a pele, mucosas ou olhos lavar com água em abundância, persistindo irritação
procurar socorro médico, caso ingerido procurar socorro médico.
Como todos os nossos produtos, o ARGAFER 2K é uma mistura seca pronta faltando apenas adicionar o
aditivo, portanto, nunca adicionar outros componentes como cimento areia, cal e/ou outros líquidos etc. ao
produto!
Nunca reutilizar também material que já passou ou está em fase de pega!
EMBALAGENS / ESTOCAGEM
ARGAFER 2K é fornecido em caixas de 2,25kg com uma embalagem plástica de 1,25kg mais 1kg de aditivo
líquido. As embalagens devem estar protegidas contra chuvas e ventos. A altura das caixas não deve
ultrapassar 3 unidades.
Sob condições ideais de estocagem o material tem uma validade de 12 meses.
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Argamassas Poliméricas, Grautes, Impermeabilizantes Cimentícios Poliméricos e
Membranas Acrílicas, Pisos Industriais, Restauro de Patrimônios Históricos, Restauro de
estruturas com Problemas de Umidade e Salinidade, Adesivos e Aditivos, Argamassas
Colantes Comuns e Especiais, Rejuntes e Texturas Decorativas Coloridas.

