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CLASSIfICAÇÃO DE PAvIMENTOS E REvESTIMENTOS CERâMICOS

Processo de Fabrico GRUPO AI  E<3%
GRUPO AIIa 
3%<E<6%

GRUPO AIIb 
6%<E<10%

GRUPO AIII E>10%

A 
EXTRUdIdO

Grés Extrudido
Grés Extrudido, 

Klinker, 
Tijoleira Rústica

Tijoleira Rústica, 
Terracota

Tijoleira Rústica

GRUPO BIa 
E<0,5%

GRUPO BIb 
0,5%<E<3%

GRUPO BIIa 
3%<E<6%

GRUPO BIIb 
6%<E<10%

GRUPO BIII E>10%

B 
PRENSAdO A SECO

Pavimento de Grés,  
Klinker Porcelanico

Pavimento de Grés, 
Klinker, 

Pavimento de  
Bicozedura

Pavimento de  
monocozedura

Revestimento de 
monocozedura

Azulejo (faiança)

GRUPO CI E<3%
GRUPO CIIa 
3%<E<6%

GRUPO CIIb 
6%<E<10%

GRUPO CIII E>10%

C 
OUTROS PROCES-

SOS
-- Pavimento Rústico Pavimento Rústico

Azulejo,
Pavimento Rústico

( -- ) Não aplicável
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APLICAÇÃO DOS CIMENTOS COLA EM PAvIMENTOS

Local Suporte Peça dIERA C/1
dIERA 

CL Especial 
21

dIERA 
CL Flexível

dIERA 
Composto

dIERA 
CL Especial 

Flex
dIERAFIX

PA
v

IM
EN

TO
S

IN
TE

RI
O

RE
S

BETONILHA

Média e alta porosidade 30X30 40X50 60X40 60X60 40X50 --

Baixa Porosidade -- 40X50 60X40 60X60 40X50 --

BETONILHA 
(PAVIMENTO AQUECIdO)

Média e alta porosidade -- 40X50 60X40 60X60 40X50 --

Baixa Porosidade -- 40X50 60X40 60X60 40X50 --

BETONILHA 
(GARAGEM)

Média e alta porosidade -- 40X50 60X40 60X60 40X50 --

Baixa Porosidade -- 40X50 60X40 60X60 40X50 --

CERÂMICA

Média e alta porosidade -- -- 60X40 60X60 -- --

Baixa Porosidade -- -- 60X40 60X60 -- --

MAdEIRA

Média e alta porosidade -- -- -- 60X60 -- --

Baixa Porosidade -- -- -- 60X60 -- --

METAL

Média e alta porosidade -- -- -- -- -- --

Baixa Porosidade -- -- -- -- -- --

EX
TE

RI
O

RE
S

BETONILHA

Média e alta porosidade -- 30X30 60X40 60X60 30X30 --

Baixa Porosidade -- 30X30 60X40 60X60 30X30 --

BETONILHA 
(GARAGEM)

Média e alta porosidade -- 30X30 60X40 60X60 30X30 --

Baixa Porosidade -- 30X30 60X40 60X60 30X30 --

BETÃO

Média e alta porosidade -- 30X30 50X40 60X60 30X30 --

Baixa Porosidade -- 30X30 50X40 60X60 30X30 --

CERÂMICA

Média e alta porosidade -- -- 30X30 60X60 -- --

Baixa Porosidade -- -- 30X30 60X60 -- --

METAL

Média e alta porosidade -- -- -- -- -- --

Baixa Porosidade -- -- -- -- -- --

( -- ) Não aplicável
( 60X60 ) - Tamanho máximo
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Local Suporte Peça dIERA C/1
dIERA 

CL Especial 
21

dIERA 
CL Flexível

dIERA 
Composto

dIERA 
CL Especial 

Flex

dIERA 
CL Piscinas

dIERAFIX

PI
SC

IN
A

S

RE
SE

RV
AT

ó
RI

O
S

BETÃO

Média e alta porosi-
dade

-- -- -- -- -- T --

Baixa Porosidade -- -- -- -- -- T --

Pedras Naturais -- -- -- -- -- T --

REBOCO

Média e alta porosi-
dade

-- -- -- -- -- T --

Baixa Porosidade -- -- -- -- -- T --

Pedras Naturais -- -- -- -- -- T --

( T ) - Todas as peças 
( -- ) Não aplicável

APLICAÇÃO DOS CIMENTOS COLA EM PISCINAS
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Local Suporte Peça dIERA C/1
dIERA 

CL Especial 
21

dIERA 
CL Flexível

dIERA 
Composto

dIERA 
CL Especial 

Flex
dIERAFIX

R
Ev

ES
TI

M
EN

TO
S

IN
TE

RI
O

RE
S

REBOCO
Média e alta porosidade 30X30 40X40 60X40 60X60 40X40 T

Baixa Porosidade -- 40X40 60X40 60X60 40X40 T

GESSO
Média e alta porosidade -- -- -- -- -- T

Baixa Porosidade -- -- -- -- -- T

GESSO CARTONAdO
Média e alta porosidade -- -- -- -- -- T

Baixa Porosidade -- -- -- -- -- T

CERÂMICA
Média e alta porosidade -- -- 60X40 60X60 -- T

Baixa Porosidade -- -- 60X40 60X60 -- --

MAdEIRA
Média e alta porosidade -- -- -- 60X60 -- T

Baixa Porosidade -- -- -- 60X60 -- --

TINTA AREIA
Média e alta porosidade -- -- -- -- -- --

Baixa Porosidade -- -- -- -- -- --

METAL
Média e alta porosidade -- -- -- -- -- --

Baixa Porosidade -- -- -- -- -- --

TINTA ESMALTE
Média e alta porosidade -- -- 30X30 60X60 -- T

Baixa Porosidade -- -- 30X30 60X60 -- --

EX
TE

RI
O

RE
S

REBOCO / BETÃO

Tijoleira Alheta e 
Revestimento de Barro

-- 15X15 60X40 60X60 15X15 --

Peças Cerâmicas e 
Grés Porcelânico

-- 35X35 60X40 60X60 35X35 --

Pedras Naturais -- 35X35 60X40 60X60 35X35 --

CERÂMICA

Tijoleira Alheta e 
Revestimento de Barro

-- -- 30X30 60X60 -- --

Peças Cerâmicas e 
Grés Porcelânico

-- -- 30X30 60X60 -- --

Pedras Naturais -- -- 30X30 60X60 -- --

TINTA AREIA

Tijoleira Alheta e 
Revestimento de Barro

-- -- -- -- -- --

Peças Cerâmicas e 
Grés Porcelânico

-- -- -- -- -- --

Pedras Naturais -- -- -- -- -- --

TINTA PLÁSTICA

Tijoleira Alheta e 
Revestimento de Barro

-- 20X20 30X30 60X60 20X20 --

Peças Cerâmicas e 
Grés Porcelânico

-- 20X20 30X30 60X60 20X20 --

Pedras Naturais -- -- 30X30 60X60 -- --

( T ) - Todas as peças 
( -- ) Não aplicável
( 60X60 ) - Tamanho máximo

APLICAÇÃO DOS CIMENTOS COLA EM REvESTIMENTOS
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CLASSES DE CIMENTOS COLA (C) RECOMENDADAS PARA APLICAÇÕES EM fAChADAS

Revestimento a colar Área (cm2)
Altura da fachada

H≤6 m 6 m<H≤28 m

PLAQUETAS MURAIS EM TERRACOTA S≤231
dIERA CL ESPECIAL 

FLEX
dIERA FLEXÍVEL

MOSAICO EM PASTA dE VIdRO OU PORCELÂNICO S≤50 dIERA CL ESPECIAL 
FLEX

dIERA CL FLEXÍVEL

dIERA CL ESPECIAL 21

dIERA COMPOSTO 
A+B

AzULEJOS dE TERRACOTA S≤300

LAdRILHOS EXTRUdIdOS OU PRENSAdOS, 
EXCEPTO OS PLENAMENTE VITRIFICAdOS (E<0,5%)

S≤2000

2000<S≤3600
dIERA COMPOSTO 

A+B

Colagem não ad-
missível

LAdRILHOS PLENAMENTE VITRIFICAdOS (E<0,5%) S≤2000

dIERA COMPOSTO 
A+B

PEdRA NATURAL

S≤2000 dIERA CL FLEXÍVEL

2000<S≤3600
dIERA COMPOSTO 

A+B
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CLASSES DE CIMENTOS COLA (C) RECOMENDADAS PARA APLICAÇÕES EM REvESTIMENTOS

Revestimento a Colar Suporte Ambiente Cola

CERÂMICA VIdRAdA BIII

Reboco
Interior dIERA C1

Exterior dIERA CL ESPECIAL FLEX 

Cerâmica
Interior dIERA FIX

Exterior --

Gesso ou
gesso cartonado

Interior dIERA FIX

Exterior --

PLAQUETAS dE GRÉS EXTRUdIdO AI Reboco
Interior

dIERA CL ESPECIAL FLEX
Exterior

PEdRA NATURAL, S<2000 CM2 -- Reboco

Interior dIERA CL FLEXÍVEL

dIERA CL ESPECIAL 21Exterior (H< 6m)

Exterior (6m <H<28m) dIERA COMPOSTO

PEdRA NATURAL, S<3600 CM2 -- Reboco

Interior dIERA CL FLEXÍVEL

Exterior (H< 6m)
dIERA COMPOSTO

Exterior (6m <H<28m)

GRÉS PORCELÂNICO Bla

Reboco
Interior

dIERA CL FLEXÍVEL
Exterior

Cerâmica
Interior dIERA FIX

Exterior --

Gesso ou
gesso cartonado

Interior dIERA FIX

Exterior --

AGLOMERAdOS dE PEdRA NATURAL --

Reboco
Interior dIERA FIX

Exterior --

Cerâmica
Interior dIERA FIX

Exterior --

Gesso ou
gesso cartonado

Interior dIERA FIX

Exterior --

AzULEJO dE VIdRO --

Reboco
Interior dIERA FIX

Exterior dIERA COMPOSTO

Gesso ou
gesso cartonado

Interior dIERA FIX

Exterior --

MOSAICO dE VIdRO (PASTILHA) -- Reboco/piscinas
Interior

dIERA CL PISCINAS
Exterior

 
( -- ) Não aplicável
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DIERA C/1

BRANCO E CINZA

SUPERfÍCIES INTERIORES

SACOS DE 5 e 25Kg

Suportes de base cimentícia: rebocos, betonilhas, betão 
celular, desde que suficientemente secos e endurecidos.

Amassar mecanicamente, com 
misturador eléctrico de baixa rotação, 
com 5 - 6,25 litros de água por cada 
saco de 25 Kg (20-25%), até se obter 
uma pasta macia, consistente e sem 
grumos. deixar a argamassa repousar 
por 10 minutos, antes da sua aplicação. 

Área da superfície da 
peça cerâmica S (cm2)

Formato dos  
dentes da Talocha

Aplicação da cola de 
construção

S < 400 6 x 6 x 6 na base

400 < S < 900 8 x 8 x 8 na base e no tardoz

O suporte deve estar limpo de 
qualquer elemento que possa afectar 
a sua capacidade de aderência. deve 
apresentar-se desempenado, com a 
cura totalmente realizada (28 dias), 
endurecido, sem superfícies friáveis e 
seco. Não deve apresentar fissuração 
activa de significativo desenvolvimento. 

Limpar todos os excessos de argamassa 
imediatamente após o assentamento 
das peças cerâmicas, com uma esponja 
levemente humedecida apenas em água 
limpa. Cumprir as indicações de limpeza 
indicadas pelo fabricante da cerâmica, 
tendo em atenção as superfícies sensíveis 
ao atrito e/ou absorventes. Nunca 
utilizar ácidos na limpeza dos resíduos 
da argamassa.

Sacos de 25 Kg, fornecidos em paletes 
plastificadas com 60 sacos, e sacos de 
5 Kg em triplex, fornecidos em caixa 
de cartão de 5 unidades. O produto 
pode ser armazenado, protegido da 
humidade e temperaturas excessivas, 
por um período de 12 meses. 

PREPARAÇÃO DO PRODUTO PREPARAÇÃO DO SUPORTE

LIMPEZA

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

DADOS TÉCNICOS

Peças de pequeno e médio formato 45x45 cm (até 2025 
cm2). Colagem de cerâmica vidrada de pasta branca ou 
vermelha, com porosidade e absorção superior a 3%.

Pavimentos e paredes interiores. 

Em ambientes exteriores, sobre suportes não cimentícios, 
na colagem de peças de baixa porosidade e absorção 
e em peças de tamanho superior a 45x45 cm (até 
2025 cm2).  Em superfícies que possam sofrer grandes 
amplitudes térmicas.

* Ensaios realizados em organismo notificado

* Ensaios realizados em organismo notificado

SUPORTES

CAMPO DE APLICAÇÃO

AMBIENTES

NÃO APLICAR

-

Valores Norma de Ref.

Cor Branco Cinza -

Água 20% 25% -

Massa volúmica 1600-1700 Kg/m3 -

Consumo teórico
Colagem simples 3,5 a 4,5 Kg/m2 

Colagem dupla 7 a 9 Kg/m2 -

Reacção ao fogo Classe A1

Poder molhante 100% em 20 minutos 95% em 20 minutos EN 1347
Aderência Branco Cinza Norma

Tempo aberto  
(20 Minutos)

0,7 N/mm2 0,7 N/mm2 EN 1346

Inicial (à tracção)* 0,6 N/mm2 1,0 N/mm2 EN 1348

Após acção da água* 0,5 N/mm2 0,6 N/mm2 EN 1348

Após acção do calor* PNd PNd EN 1348

Após ciclos gelo/degelo* PNd PNd EN 1348

Adesivo de base cimentícia, monocomponente 
de aderência normal (C1, de acordo com a  NP 
EN12004:2008), para colagem de cerâmica 
porosa em pavimentos e paredes interiores. Uso 
profissional.

PAVIMENTOS E PAREDES

INTERIOR 20min
TEMPO DE AJUSTE

C1
COLA DE CONSTRUÇÃO

EN 12004

+5/30ºC+5/30ºC
TEMPERATURA DE APLICAÇÃOTEMPERATURA DE APLICAÇÃO

Outros dados

Tempo de ajuste 20 minutos

deslizamento vertical <0,5mm (para peças de 17Kg/m2)

Transitabilidade 24-48 horas

Colocação ao serviço 15 dias       

Espessura mínima 3mm

Colmatação de juntas Entre 24 e 48 horas após colagem

Amassar mecanicamente, com 
misturador eléctrico de baixa rotação, 
com 5 - 6,25 litros de água por cada 
saco de 25 Kg (20-25%), até se obter 

O suporte deve estar limpo de 
qualquer elemento que possa afectar 
a sua capacidade de aderência. deve 
apresentar-se desempenado, com a 

PREPARAÇÃO DO PRODUTO PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Adesivo de base cimentícia, monocomponente 
de aderência normal (C1, de acordo com a  NP 
EN12004:2008), para colagem de cerâmica 
porosa em pavimentos e paredes interiores. Uso 

5kg5kg
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APLICAÇÃO DO PRODUTO

Aplicar sobre o suporte, 
em áreas adequadas 

aos ritmos de trabalho e 
condições de temperatura 
e humidade, apertando-o 

convenientemente.

Colocar a peça a colar sobre 
a superfície previamente           

preparada.

Fixar a peça apertando-a, 
por percussão com maço 

de borracha ou movimentos 
vibratórios, até que se 

obtenha o esmagamento 
dos cordões de cimento 

cola e a conveniente 
transferência.

CONSELhOS COMPLEMENTARES

Não aplicar a temperaturas ambientes e de suporte 
inferiores a 5ºC  e superiores a 30ºC, face à reacção 
hidráulica do produto. 
A água de amassadura não deve conter quaisquer 
impurezas (argila, matéria orgânica), devendo, de 
preferência, ser potável. 
Não aplicar produto após o seu tempo aberto, não 
devendo o produto ser amolentado posteriormente com 
adição de água. 
Não adicionar quaisquer outros produtos à mistura, 
aplicando-se o cimento cola tal como apresentado 
na sua embalagem original e preparado de 
acordo com as respectivas recomendações. 
Em caso de dúvidas quanto à aplicabilidade e 
adequação do produto, especialmente em situações de 

reabilitação ou aplicações não correntes, aconselhamos 
a consulta prévia dos nossos Serviços Técnicos. 

Nunca aplicar em superfícies exteriores, directamente 
sobre placas de gesso cartonado ou panos de gesso, sobre 
madeira ou metal, em colagens de sobreposição (cerâmica 
sobre cerâmica), sobre suportes sujeitos a grandes 
amplitudes térmicas ou vibrações, na colagem de peças 
de baixa ou média porosidade e em pisos radiantes.

• Promotor de Aderência AdITEK P
• Gama de argamassas e juntas dIERA  
• Soluções de limpeza dIERA
 

PRODUTOS RELACIONADOS

Posteriormente, regularizar 
a superfície com pente ou 
espessura dentada, num 

ângulo aproximado de 60º. 
A argamassa em excesso, 

obtida nesta operação, 
deve ser remisturada com a 

restante.
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DIERA CL 
ESPECIAL 21

BRANCO E CINZA

SUPERfÍCIES INTERIORES E EXTERIORES

SACOS DE 25 KG

Os suportes, parede ou piso de betão ou de alvenaria 
deverão ter mais de 30 dias de idade e estarem limpos 
e secos; a humidade não pode ser superior a 2,5 %. 
Emboço e argamassa de contrapiso sarrafados ou 
desempenados, deverão ter mais de 14 dias de idade. 
O empeno da superfície não pode ultrapassar os 2 mm 
por metro linear.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Preparar a cola de construção, em 
recipiente estanque, limpo, protegido do 
sol, do vento e da chuva. Misturar os 25 
kg do produto com aproximadamente 26 
% de água (6,5 litros de água por saco 
de 25 kg). Utilizar agitador mecânico de 
baixa velocidade. A cola de construção, 
depois de misturada, terá consistência 
pastosa e firme, sem grumos secos. A 
cola de construção, tem de ser utilizada 
nos 30 minutos seguintes, dependendo 
das condições atmosféricas.

O tamanho dos dentes da Talocha depende da área da 
superfície da peça de cerâmica.

Área da superfície da 
peça cerâmica S (cm2)

Formato dos  
dentes da Talocha

Aplicação da cola de 
construção

S < 400 6 x 6 x 6 na base

400 < S < 900 8 x 8 x 8 na base e no tardoz

LIMPEZA
Limpar todos os excessos de cola de 
construção imediatamente após o 
assentamento das peças cerâmicas, com 
uma esponja levemente humedecida 
apenas em água limpa. Cumprir as 
indicações de limpeza indicadas pelo 
fabricante da cerâmica, tendo em 
atenção as superfícies sensíveis ao atrito. 
Nunca utilizar ácidos na limpeza dos 
resíduos da cola cerâmica.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

Local seco e arejado, sobre palete e nas 
embalagens de origem fechadas, por 
um período de seis meses sobre a data 
de embalagem.

DADOS TÉCNICOS

* Ensaios realizados em organismo notificado

SUPORTES

Cola de construção monocomponente de ligantes 
mistos melhorada de tempo aberto alongado. Indicada 
para colar cerâmica de grés e grés porcelânico em 
superfícies novas exteriores e interiores. 

Aderência Branco Cinza Norma

Ensaio de aderência 
inicial

1.2 N/mm² 1.1 N/mm² EN 1348

Ensaio de tempo 
aberto

1.4 N/mm² a 
20 minutos

1.3 N/mm² a 20 
minutos             

EN 1346

Ensaio de aderência 
após gelo

0.7 N/mm² 0.7 N/mm² EN 1348

Ensaio de aderência 
após imersão em 
água

0.9 N/mm² 0.7 N/mm² EN 1348

Ensaio de aderência 
após envelhecimento 
por calor

0.8 N/mm² 1.0 N/mm² EN 1348

Poder molhante
99% em 20 

minutos

99% em 20 

minutos
EN 1347

dAdOS TÉCNICOS

Espessura mínima 3 mm

Espessura máxima de trabalho 5 mm

Espessura máxima pontual 7 mm

Temperatura de aplicação:
• do ar
• da superfície de aplicação

• + 5º C a 35º C
• + 5º C a 25º C

Tempos de utilização de pavimentos:
• pessoal da obra com cuidado
• todo o tráfego

• 2 dias
• 15 dias

Rejuntar 1 dia após  aplicação

Cor
• branca 

• cinza  

Consumo por área da cerâmica / tamanho dos dentes da talocha

S < 400 cm² 3 kg/m²

400 < S < 900 cm² 4 a 5 kg/m²

Cerâmica com tardoz irregular ou em baixo relevo Não utilizar
* Ensaios realizados em organismo notificado

Em frigoríficos, piscinas lareiras ou churrasqueiras.

NÃO APLICAR

Colagem de elementos de pequeno e médio formato até 
45x45 cm (2025 cm²) em paredes e pavimentos interiores 
de cerâmica vidrada de pasta branca ou vermelha, 
absorvente e não absorvente, grés porcelânico e 
porcelanatos, grés absorvente e grés extrudido. Colagem 
de elementos de pequeno e médio formato até 35x35 cm 
(1225 cm²), em paredes exteriores, em grés extrudido, 
cerâmica de alheta, cerâmica vidrada, até 6 m de altura 
(desde que estável à humidade).

CAMPO DE APLICAÇÃO
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APLICAÇÃO DO PRODUTO

Aplicar uma camada de 3,5 
a 4 mm de espessura de cola 
de construção sobre o suporte, 
com o lado não dentado da 

talocha de aço.

Aplicar as peças cerâmicas 
sobre a cola de construção, 

pressionando-as com 
movimentos vibratórios e 

bater levemente com martelo 
de borracha, sem danificar 

a superfície das peças 
cerâmicas. As peças cerâmicas 

devem estar secas e com o 
tardoz limpo.

A cola de construção ficará 
com uma espessura mínima de 
3 mm depois do assentamento 
das peças cerâmicas. Verificar 
periodicamente a formação de 
filme na superfície da cola de 

construção.

CONSELhOS COMPLEMENTARES

As peças cerâmicas devem estar secas e com o tardoz limpo. 
Para peças cerâmicas com área de superfície superior a 
625 cm2 (25x25cm), tem de efectuar colagem dupla, isto 
é, aplicar cola de construção no suporte e no tardoz das 
peças cerâmicas no momento da sua aplicação.
Sempre que aplicar peças cerâmicas em zonas de tráfego 
intenso, independentemente da área da peça, faça 
colagem dupla.
Se aplicar peças cerâmicas, cujo tardoz tenha saliências 
superiores a 1 mm, deverá aplicar uma pequena 
quantidade de cola de construção, de modo a preencher 
os espaços em baixo-relevo.
Respeite as dimensões das juntas indicadas pelo 
fabricante da cerâmica para compensar as dilatações e 
as contracções.
As juntas de dilatação devem ser utilizadas, respeitando as 
indicações do técnico de projecto.
Quando o desgaste dos dentes da talocha for superior a 1 
mm na altura, refaça-os ou utilize uma nova.

· Promotor de aderência AdITEK P
· Gama de argamassas de juntas dIERA
· Soluções de limpeza dIERA

PRODUTOS RELACIONADOS

Passar o lado dentado da 
talocha, num ângulo de 
60º em relação à base, 

sobre a cola de construção 
recentemente aplicada. A cola 
de construção retirada pelos 
dentes da talocha deverá ser 
remisturada com a restante.
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DIERA CL 
ESPECIAL fLEX

BRANCO E CINZA

SUPERfÍCIES INTERIORES E EXTERIORES

SACOS DE 25 KG

Suportes de base cimentícia; rebocos, betonilhas, betão 
celular. Sobre superfícies de betão armado, aplicar um 
promotor de aderência (AdITEK P).

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Preparar a cola de construção, em 
recipiente estanque, limpo, protegido do 
sol, do vento e da chuva. Misturar os 25 
kg do produto com aproximadamente 
26 % de água, isto é, 6,5 litros de água 
por saco de 25 kg. Utilizar agitador 
mecânico de baixa velocidade. A cola 
de construção, depois de misturada, 
terá consistência pastosa e firme, sem 
grumos secos. A cola de construção, 
tem de ser utilizada nos 30 minutos 
seguintes, dependendo das condições 
atmosféricas. Ao efectuar uma escolha 
correcta da talocha, está a garantir uma 
boa colagem. Siga as recomendações 
da tabela:

Área da superfície da 
peça cerâmica S (cm2)

Formato dos  
dentes da Talocha

Aplicação da cola de 
construção

S < 400 6 x 6 x 6 na base

400 < S < 900 8 x 8 x 8 na base e no tardoz

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

Sacos de 25 Kg em papel revestido, 
fornecidos em paletes plastificadas de 60 
sacos. O produto pode ser armazenado, 
protegido da humidade e temperaturas 
excessivas, por um período de 6 meses 
sobre a data da embalagem.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Os suportes, parede ou piso de betão 
ou de alvenaria, deverão ter mais de 30 
dias de idade e estarem limpos e secos; a 
humidade não pode ser superior a 2,5%. 
Emboço e argamassa de contrapiso 
sarrafados ou desempenados, deverão 
ter mais de 14 dias de idade. O empeno 
da superfície não pode ultrapassar os 2 
mm por metro linear.

LIMPEZA
Limpar todos os excessos de argamassa 
imediatamente após o assentamento 
das peças cerâmicas, com uma esponja 
levemente humedecida apenas em água 
limpa. Cumprir as indicações de limpeza 
indicadas pelo fabricante da cerâmica, 
tendo em atenção as superfícies sensíveis 
ao atrito e/ou absorventes. Nunca 
utilizar ácidos na limpeza dos resíduos 
da argamassa.

DADOS TÉCNICOS

Colagem de elementos de pequeno e médio formato até 
45x45 cm (2025 cm²) em paredes e pavimentos interiores 
de cerâmica vidrada de pasta branca ou vermelha, 
absorvente e não absorvente, grés porcelânico e 
porcelanatos, grés absorvente e grés extrudido. Colagem 
de elementos de pequeno e médio formato até 35x35 cm 
(1225 cm²), em paredes exteriores, em grés extrudido, 
cerâmica de alheta, e cerâmica vidrada.

Pavimentos e paredes interiores e exteriores.

Em câmaras frigoríficas, piscinas, lareiras ou 
churrasqueiras.

* Ensaios realizados em organismo notificado

SUPORTES

CAMPO DE APLICAÇÃO

AMBIENTES

NÃO APLICAR

-

Adesivo de construção monocomponente de ligantes 
mistos melhorado de tempo aberto alongado. Indicado 
para colar cerâmica vidrada de pasta branca ou 
vermelha, absorvente e não absorvente, grés e grés 
porcelânico e grés extrudido de porosidade média/
alta em superfícies novas, e material pétreo (desde que 
estável à humidade) em interiores e exteriores.

+5/30ºC+5/30ºC
TEMPERATURA DE APLICAÇÃOTEMPERATURA DE APLICAÇÃO

Aderência Branco Cinza Norma

Ensaio de aderência 
inicial

≥1.0 N/mm² ≥1.0 N/mm² EN 1348

Ensaio de tempo 
aberto

≥0.5 N/mm² a 
30 minutos

≥0.5 N/mm² a 
30 minutos             

EN 1346

Ensaio de aderência 
após gelo

≥1.0 N/mm² ≥1.0 N/mm² EN 1348

Ensaio de aderência 
após imersão em 
água

≥1.0 N/mm² ≥1.0 N/mm² EN 1348

Ensaio de aderência 
após envelhecimento 
por calor

≥1.0 N/mm² ≥1.0 N/mm² EN 1348

dAdOS TÉCNICOS

Espessura mínima 3 mm

Espessura máxima de trabalho 5 mm

Espessura máxima pontual 7 mm

Temperatura de aplicação:
• do ar
• da superfície de aplicação

• + 5º C a 35º C
• + 5º C a 25º C

Tempos de utilização de pavimentos:
• pessoal da obra com cuidado
• todo o tráfego

• 2 dias
• 15 dias

Rejuntar 1 dia após  aplicação

Cor
• branca 

• cinza  

* Ensaios realizados em organismo notificado

C2 TE

Consumo por área da cerâmica / tamanho dos dentes da talocha

S < 400 cm2 3 kg/m2

400 < S < 900 cm2 4 a 5 kg/m2

Cerâmica com tardoz irregular ou em baixo relevo Não utilizar
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APLICAÇÃO DO PRODUTO

Aplicar uma camada de 3,5 
a 4 mm de espessura de cola 
de construção sobre o suporte, 
com o lado não dentado da 

talocha de aço.

Aplicar as peças cerâmicas 
sobre a cola de construção, 

pressionando-as com 
movimentos vibratórios e 

bater levemente com martelo 
de borracha, sem danificar 

a superfície das peças 
cerâmicas. As peças cerâmicas 

devem estar secas e com o 
tardoz limpo.

A cola de construção ficará 
com uma espessura mínima de 
3 mm depois do assentamento 
das peças cerâmicas. Verificar 
periodicamente a formação de 
filme na superfície da cola de 

construção.

CONSELhOS COMPLEMENTARES

Não aplicar a temperaturas ambientes e de suporte 
inferiores a 5ºC  e superiores a 30ºC, face à reacção 
hidráulica do produto. 
A água de amassadura não deve conter quaisquer 
impurezas (argila, matéria orgânica), devendo, de 
preferência, ser potável. 
Não aplicar produto após o seu tempo aberto, não 
devendo o produto ser amolentado posteriormente com 
adição de água. 
Não adicionar quaisquer outros produtos à mistura, 
aplicando-se o cimento cola tal como apresentado 
na sua embalagem original e preparado de 
acordo com as respectivas recomendações. 
Em caso de dúvidas quanto à aplicabilidade e 
adequação do produto, especialmente em situações de 
reabilitação ou aplicações não correntes, aconselhamos 
a consulta prévia dos nossos Serviços Técnicos. 
Nunca aplicar em superfícies exteriores, directamente 
sobre placas de gesso cartonado ou panos de gesso, sobre 
madeira ou metal, em colagens de sobreposição (cerâmica 

sobre cerâmica), sobre suportes sujeitos a grandes 
amplitudes térmicas ou vibrações, na colagem de peças 
de baixa ou média porosidade e em pisos radiantes.
Para peças cerâmicas com área de superfície superior a 
625 cm2 (25x25cm), tem de efectuar colagem dupla, isto 
é, aplicar cola de construção no suporte e no tardoz das 
peças cerâmicas no momento da sua aplicação.
Sempre que aplicar peças cerâmicas em zonas de tráfego 
intenso, independentemente da área da peça, faça 
colagem dupla.
Se aplicar peças cerâmicas, cujo tardoz tenha saliências 
superiores a 1 mm, deverá aplicar uma pequena 
quantidade de cola de construção, de modo a preencher 
os espaços em baixo-relevo.
Respeite as dimensões das juntas indicadas pelo 
fabricante da cerâmica para compensar as dilatações e 
as contracções. 
As juntas de dilatação devem ser utilizadas, respeitando as 
indicações do técnico de projecto.
Quando o desgaste dos dentes da talocha for superior a 1 
mm na altura, refaça-os ou utilize uma nova.

· Promotor de aderência AdITEK P
· Gama de argamassas de juntas dIERA
· Soluções de limpeza dIERA

PRODUTOS RELACIONADOS

Passar o lado dentado da 
talocha, num ângulo de 
60º em relação à base, 

sobre a cola de construção 
recentemente aplicada. A cola 
de construção retirada pelos 
dentes da talocha deverá ser 
remisturada com a restante.
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DIERA CL fLEXÍvEL

BRANCO E CINZA

SUPERfÍCIES INTERIORES E EXTERIORES   

SACOS DE 25Kg

Amassar mecanicamente, com 
misturador eléctrico de baixa rotação, 
com cerca de 6 a 6,5 litros de água por 
cada saco de 25Kg (aproximadamente 
24% a 26%), até se obter uma pasta 
macia, consistente e sem grumos. deixar 
a argamassa repousar por 10 minutos, 
antes da sua aplicação. 

PREPARAÇÃO DO PRODUTO PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Adesivo de ligantes mistos, monocomponente, de 
aderência melhorada, tempo aberto alongado (30 
minutos) e deslizamento vertical reduzido (C2TE S1 
de acordo com a EN12004:2007), para colagem de 
cerâmica pouco porosa e material pétreo (desde 
que estável à humidade), em pavimentos e paredes 
interiores e exteriores. Uso profissional.

PAVIMENTOS E PAREDES

INTERIOR / EXTERIOR

HIDROFUGADO

30min
TEMPO DE AJUSTE

+5/30ºC+5/30ºC
TEMPERATURA DE APLICAÇÃOTEMPERATURA DE APLICAÇÃO

Suportes de base cimentícia: rebocos, betonilhas, betão 
celular e betão armado. Idóneo para colagens de 
sobreposição (cerâmica sobre cerâmica), pavimentos e 
revestimentos.

O suporte deve estar limpo de 
qualquer elemento que possa afectar 
a sua capacidade de aderência. deve 
apresentar-se desempenado, com a 
cura totalmente realizada (28 dias), 
endurecido, sem superfícies friáveis e 
seco. Não deve apresentar fissuração 
activa de significativo desenvolvimento. 
Os suportes em cerâmica antiga devem 
ser lavados, com SOLUÇÃO dE LIMPEzA 
dE PEdRA, enxaguados com água e 
isentos de elementos desagregados ou 
de débil aderência.

Limpar todos os excessos de argamassa 
imediatamente após o assentamento 
das peças cerâmicas, com uma esponja 
levemente humedecida apenas em água 
limpa. Cumprir as indicações de limpeza 
indicadas pelo fabricante da cerâmica, 
tendo em atenção as superfícies sensíveis 
ao atrito e/ou absorventes. Nunca 
utilizar ácidos na limpeza dos resíduos 
da argamassa.

Saco de 25 Kg, fornecidos em paletes 
plastificadas com 60 sacos. O produto 
pode ser armazenado, protegido da 
humidade e temperaturas excessivas, 
por um período de 6 meses. 

LIMPEZA

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

DADOS TÉCNICOS

Colagem de elementos de médio formato até 60x40x1,5 
cm (2400 cm2) de cerâmica vidrada de pasta branca ou 
vermelha, absorvente e não absorvente, pedra natural, 
grés porcelânico e porcelanatos, grés absorvente, grés 
extrudido de porosidade média e alta.

Pavimentos e paredes interiores e exteriores. 

Na colagem de peças de dimensões iguais ou superiores 
a 60x40x2 cm, sobre suportes não cimentícios, em 
locais sujeitos a temperaturas extremas (churrasqueiras, 
câmaras frigoríficas, entre outros).

* Ensaios realizados em organismo notificado

* Ensaios realizados em organismo notificado

SUPORTES

CAMPO DE APLICAÇÃO

AMBIENTES

NÃO APLICAR

Valores Médios Norma de Ref.

Cor Branco Cinza -

Água amassadura 30-32% -

Massa volúmica 1200-1300 Kg/m3 -

Poder molhante 100% em 30 minutos 94% em 30 minutos EN 1347

Consumo teórico
Colagem simples 3 a 4 Kg/m2 
Colagem dupla 6 a 8 Kg/m2 -

Outros dados

Tempo de ajuste 30 minutos

Transitabilidade 2 dias

Colocação ao serviço 15 dias       

Espessura mínima 3mm

Aderência Branco Cinza Norma

Tempo aberto  
(30 Minutos)

0,8 N/mm2 0,6 N/mm2 EN 1346

Inicial (à tracção)* 2,3 N/mm2 1,5 N/mm2 EN 1348

Após acção da água* 1,3 N/mm2 1,2 N/mm2 EN 1348

Após acção do calor* 2,2 N/mm2 1,2 N/mm2 EN 1348

Após ciclos gelo/degelo* 1,4 N/mm2 1,3 N/mm2 EN 1348

deslizamento vertical 0,5mm 0,3mm EN 1308

deformação transversol ≥2,5mm <5mm EN 12002

COLA DE CONSTRUÇÃO

EN 12004

C2TE S1
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APLICAÇÃO DO PRODUTO

Aplicar o cimento-cola 
sobre o suporte, em 

áreas adequadas aos 
ritmos de trabalho e 

condições de temperatura 
e humidade, apertando-o 

convenientemente.

Colocar a peça a colar sobre 
a superfície previamente           

preparada.

Fixar a peça apertando-a, 
por percussão com maço 

de borracha ou movimentos 
vibratórios, até que se 

obtenha o esmagamento 
dos cordões de cimento 

cola e a conveniente 
transferência.

CONSELhOS COMPLEMENTARES
Não aplicar a temperaturas ambientes e de suporte 
inferiores a 5ºC e superiores a 30ºC, face à reacção 
hidráulica do produto. 
A água de amassadura não deve conter quaisquer 
impurezas (argila, matéria orgânica), devendo, de 
preferência, ser potável. 
Não aplicar produto após o seu tempo aberto, não 
devendo o produto ser amolentado posteriormente com 
adição de água. 
Não adicionar quaisquer outros produtos à mistura, 
aplicando-se o cimento cola tal como apresentado na 
sua embalagem original e preparado de acordo com as 
respectivas recomendações. 

Em caso de dúvidas quanto à aplicabilidade e adequação 
do produto, especialmente em situações de reabilitação ou 
aplicações não correntes, aconselhamos a consulta prévia 
dos nossos Serviços Técnicos. 
Nunca aplicar em superfícies sujeitas a temperaturas 
extremas ou sobre placas de gesso cartonado ou panos 
de gesso.

COLAGENS DE SOBREPOSIÇÃO

PRODUTOS RELACIONADOS

Posteriormente, regularizar 
a superfície com pente 

ou talocha dentada, num 
ângulo aproximado de 60º. 
A argamassa em excesso, 

obtida nesta operação, 
deve ser remisturada com a 

restante.

Preparação de suportes em colagens sobre cerâmica 
antiga.
Em colagens de sobreposição (cerâmica sobre 
cerâmica) deve proceder-se à preparação correcta 
dos suportes.
deve proceder-se à remoção de matérias 
desagregadas e reparação de fissuras estruturais 
activas e de significativo desenvolvimento. A 
reparação desta fissuração pode ser realizada, após 
avivamento da mesma,  preenchendo-a com dIERA 
RV FINO. 
A superfície da cerâmica antiga deve ser lavada, 
para que sejam removidos contaminantes capazes 
de impedir a correcta aderência da cola: gorduras, 

óleos, restos de detergentes ou pó, entre outros. 
A lavagem da superfície deve ser realizada com 
uma solução levemente ácida, preferencialmente, 
utilizando-se para o efeito a Solução de Limpeza de 
Pedra. 
Após aplicação desta solução e permitindo a 
actuação do produto durante aproximadamente 
15 minutos, enxaguar a superfície com água limpa 
para que sejam retirados os detritos removidos e os 
excessos de solução aplicada.
A nova cerâmica deve ser aplicada após se assegurar 
que as superfícies tratadas se encontram secas. 
Na colagem, utilizar  cimento-cola dIERA COMPOSTO 
A+B, em pavimentos e dIERA FIX para colagens em 
paredes

• Gama de argamassas de juntas dIERA  
• Soluções de limpeza dIERA
•  DIERA TC Cimflex 
• Promotor de aderência AdITEK P 
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Área da superfície da 
peça cerâmica S(cm2)

Formato dos dentes 
da Talocha

Aplicação da 
argamassa

S < 400 6 x 6 x 6 na base

400 < S < 900 8 x 8 x 8 na base

S > 900 8 x 8 x 8
na base e no verso 

das peças

fLEXÍvEL JS

BRANCO

SUPERfÍCIES INTERIORES E EXTERIORES   

SACOS DE 5Kg (saco em triplex) 
CAIXA DE 5 UNIDADES

Suportes de base cimentícia: rebocos, betonilhas, betão 
celular e betão armado. Idóneo para colagens de 
sobreposição (cerâmica sobre cerâmica).

Preparar o produto em recipiente 
estanque, limpo, protegido do sol, do 
vento e da chuva. Misturar os 5 kg do 
produto com 24% a 26% de água, isto 
é, 1,2 a 1,3 litros de água por saco 
de 5 kg. Utilizar apenas água; nunca 
misturar qualquer outro aditivo. Utilizar 
agitador mecânico de baixa velocidade. 
A argamassa, depois de misturada, terá 
consistência pastosa e firme, sem grumos 
secos. A argamassa deverá ser utilizada 
nos 50 minutos seguintes (em condições 
atmosféricas adversas este valor pode 
variar). Ao efectuar uma escolha correcta 
da talocha, está a garantir uma boa 
colagem, siga as recomendações da 
tabela:

Os suportes, parede ou piso de betão 
deverão ter mais de 30 dias de idade. 
Emboço e argamassa de contrapiso 
sarrafados ou desempenados, deverão 
ter mais de 14 dias de idade. Quando as 
superfícies forem antigas, é necessário 
verificar a estabilidade de qualquer tipo 
de suporte, assegurar a sua correcta 
limpeza e desengorduramento, reparar 
os buracos existentes, verificar e corrigir 
grandes desníveis.

Limpar todos os excessos de argamassa 
imediatamente após o assentamento 
das peças cerâmicas, com uma esponja 
levemente humedecida apenas em água 
limpa. Cumprir as indicações de limpeza 
indicadas pelo fabricante da cerâmica, 
tendo em atenção as superfícies sensíveis 
ao atrito e/ou absorventes. Nunca 
utilizar ácidos na limpeza dos resíduos 
da argamassa.

Local seco e arejado, sobre palete e nas 
embalagens de origem fechadas, por 
um período de seis meses sobre a data 
de embalagem.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO PREPARAÇÃO DO SUPORTE

LIMPEZA

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

DADOS TÉCNICOS

Adesivo profissional de alto rendimento, com boa 
trabalhabilidade, elevada aderência e flexibilidade, 
indicado para colagens de grés, grés porcelânico, pedras 
naturais, cerâmica vidrada de pasta branca ou vermelha, 
cerâmica pouco porosa.

Superfícies exteriores, superfícies interiores, fachadas de 
edifícios, pisos de garagens ou parques, pisos de grande 
utilização, cerâmica antiga e pinturas antigas estáveis em 
interiores.

Churrasqueiras, lareiras, câmaras frigoríficas, piscinas, 
placas de gesso cartonado. Sobre suportes com humidade 
superior a 4%, tinta de areia, suportes de absorção nula e 
alguns revestimentos especiais.

* Ensaios realizados em organismo notificado

* Ensaios realizados em organismo notificado

Para peças com uma área de superfície superior ou igual a 
2 400 cm2 e uma espessura de 1,4 cm,  é necessário utilizar 
meios físicos de fixação.

SUPORTES

CAMPO DE APLICAÇÃO

AMBIENTES

NÃO APLICAR

Valores Médios Norma de Ref.

Cor Branco/Cinza -

Água amassadura 24-26% -

Massa volúmica 1200-1300 Kg/m3 -

Poder molhante 89% em 30 minutos EN 1347

Consumo teórico
Colagem simples 3 a 4 Kg/m2 
Colagem dupla 6 a 8 Kg/m2 -

Outros dados

Tempo de ajuste 20 minutos

Transitabilidade 2 dias

Colocação ao serviço 15 dias       

Rejuntar 1 dia após aplicação

Espessura
mínima - 3mm 
máxima de trabalho - 8mm 
máxima pontual - 10mm

Aderência Cinza Branco Norma

Tempo aberto  
(20 Minutos)

0,5 N/mm2 0,5 N/mm2 EN 1346

Inicial (à tracção)* 1,3 N/mm2 1,0 N/mm2 EN 1348

Após após imersão em 
água*

1,0 N/mm2 1,0 N/mm2 EN 1348

Após acção do calor* 1,2 N/mm2 0,7 N/mm2 EN 1348

Após ciclos gelo/degelo* 1,1N/mm2 1,1N/mm2 EN 1348

deslizamento vertical 0,35mm 0,35mm EN 1308

Adesivo de ligantes mistos, monocomponente, de 
aderência melhorada, deslizamento vertical reduzido 
(C2T de acordo com a EN12004:2008), para colagem 
de grés, grés porcelânico, material pétreo (desde que 
estável à humidade), cerâmica vidrada de pasta branca 
ou vermelha, cerâmica pouco porosa. Uso profissional

PREPARAÇÃO DO PRODUTO PREPARAÇÃO DO SUPORTE

PAVIMENTOS E PAREDES

INTERIOR / EXTERIOR

HIDROFUGADO

C2 T
COLA DE CONSTRUÇÃO

EN 12004+5/30ºC+5/30ºC
TEMPERATURA DE APLICAÇÃOTEMPERATURA DE APLICAÇÃO

20min
TEMPO DE AJUSTE

5kg5kg
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APLICAÇÃO DO PRODUTO

Aplicar sobre o suporte, 
em áreas adequadas 

aos ritmos de trabalho e 
condições de temperatura 
e humidade, apertando-o 

convenientemente.

Colocar a peça a colar sobre 
a superfície previamente           

preparada.

Fixar a peça apertando-a, 
por percussão com maço 

de borracha ou movimentos 
vibratórios, até que se 

obtenha o esmagamento 
dos cordões de cimento-

cola e a conveniente 
transferência.

CONSELhOS COMPLEMENTARES

Não aplicar a temperaturas ambientes e de suporte 
inferiores a 5ºC e superiores a 30ºC, face à reacção 
hidráulica do produto. 
A água de amassadura não deve conter quaisquer 
impurezas (argila, matéria orgânica), devendo, de 
preferência, ser potável. 
Não aplicar produto que tenha passado o seu tempo aberto, 
não devendo o produto ser amolentado posteriormente 
com adição de água. 
Não adicionar quaisquer outros produtos à mistura, 
aplicando-se o cimento cola tal como apresentado na 
sua embalagem original e preparado de acordo com as 
respectivas recomendações. 

Em caso de dúvidas quanto à aplicabilidade e adequação 
do produto, especialmente em situações de reabilitação ou 
aplicações não correntes, aconselhamos a consulta prévia 
dos nossos Serviços Técnicos. 
Nunca aplicar em superfícies sujeitas a temperaturas 
extremas ou sobre placas de gesso cartonado ou panos 
de gesso.

• Gama de argamassas de juntas dIERA 
• Soluções de limpeza dIERA
• Promotor de aderência AdITEK P 

PRODUTOS RELACIONADOS

Posteriormente, regularizar 
a superfície com pente 

ou talocha dentada, num 
ângulo aproximado de 60º. 
A argamassa em excesso, 

obtida nesta operação, 
deve ser remisturada com a 

restante.
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BRANCO

PISCINAS

SACOS DE 25Kg

Suportes de base cimentícia: rebocos, betão celular e 
betão armado

Colagem e betumação de revestimentos cerâmicos 
e pastilha de vidro em piscinas, tanques, lagos 
artificiais, bordaduras de espelhos de água e piscinas. 
Suportes impermeabilizados com o produto diera TC 
Cimflex, estruturas em betão adequadamente curado 
e desengordurado. Tem caracteristicas bactericidas e 
algicidas.

Superfícies interiores e exteriores.

Sobre suportes com humidade relativa superior a 4%, 
sobre tinta de areia e sobre suportes de absorção nula. 
Alguns revestimentos especiais.

SUPORTES

CAMPO DE APLICAÇÃO

AMBIENTES

NÃO APLICAR

DIERA CL PISCINAS
Adesivo de ligantes mistos, monocomponente, de 
aderência melhorada, com tempo aberto alongado de 
30 minutos (C2E, de acordo com a EN12004:2007), 
para colagem e betumação de cerâmica não porosa 
ou pastilha de vidro em revestimentos de piscinas e 
tanques. Tem caracteristicas bactericidas e algicidas. 
Uso profissional. 

Amassar mecanicamente, com 
misturador eléctrico de baixa rotação, 
com cerca de 6,5 a 7 litros de água por 
cada saco de 25 Kg (aproximadamente 
26% a 28%), até se obter uma pasta 
macia, consistente e sem grumos. deixar 
a argamassa repousar por 10 minutos, 
antes da sua aplicação.

O suporte deve estar limpo de 
qualquer elemento que possa afectar 
a sua capacidade de aderência. deve 
apresentar-se desempenado, com a 
cura totalmente realizada (28 dias), 
endurecido, sem superfícies friáveis e 
seco. Não deve apresentar fissuração 
activa e de significativo desenvolvimento.

Limpar todos os excessos de argamassa 
imediatamente após o assentamento 
das peças cerâmicas, com uma esponja 
levemente humedecida apenas em água 
limpa. Cumprir as indicações de limpeza 
indicadas pelo fabricante da cerâmica, 
tendo em atenção as superfícies sensíveis 
ao atrito e/ou absorventes. Nunca utilizar 
ácidos na limpeza dos resíduos da 
argamassa.

Sacos de 25 Kg, fornecidos em paletes 
plastificadas com 60 sacos. O produto 
pode ser armazenado, protegido da 
humidade e temperaturas excessivas, 
por um período de 6 meses.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO PREPARAÇÃO DO SUPORTE

LIMPEZAEMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

+5/30ºC+5/30ºC
TEMPERATURA DE APLICAÇÃOTEMPERATURA DE APLICAÇÃO

* Ensaios realizados em organismo notificado

Aderência Branco Norma

Tempo aberto  
(30 Minutos)

0,7 N/mm2 EN 1346

Inicial (à tracção)* 2,0 N/mm2 EN 1348

Após acção da água* 1,0 N/mm2 EN 1348

Após acção do calor* 1,7 N/mm2 EN 1348

Após ciclos gelo/degelo* 1,1 N/mm2 EN 1348

DADOS TÉCNICOS

* Ensaios realizados em organismo notificado

Valores Médios Norma de Ref.

Cor Branco -

Água amassadura 26-28% -

Massa volúmica 1300-1400 Kg/m3 -

Consumo teórico
Colagem simples 3 a 4 Kg/m2 
Colagem dupla 5 a 6 Kg/m2 -

Poder molhante 98,4% em 30 minutos

Outros dados

Tempo de ajuste 30 minutos

Enchimento da piscina 7 dias 

Espessura mínima 3mm

30min
TEMPO DE AJUSTE

C2E
COLA DE CONSTRUÇÃO

EN 12004
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APLICAÇÃO DO PRODUTO

Aplicar sobre o 
suporte, apertando-o 
convenientemente.

Posteriormente, regularizar 
a superfície com pente 

ou talocha dentada, num 
ângulo aproximado de 60º. 

A argamassa em excesso 
obtida nesta operação, 

deve ser remisturada com a 
restante.

Colocar a peça a colar sobre 
a superfície previamente           

preparada.

Fixar a peça apertando-a, 
por percussão com maço 

de borracha ou movimentos 
vibratórios, até que se 

obtenha o esmagamento dos 
cordões de cimento cola e 

a conveniente transferência. 
Limpar o excesso de cimento-

cola com uma esponja.

CONSELhOS COMPLEMENTARES

Não aplicar a temperaturas ambientes e de suporte 
inferiores a 5ºC e superiores a 30ºC, face à reacção 
hidráulica do produto. 
A água de amassadura não deve conter quaisquer 
impurezas (argila, matéria orgânica), devendo, de 
preferência, ser potável. 
Não aplicar produto após o seu tempo aberto, não 
devendo o produto ser amolentado posteriormente com 
adição de água. 
Não adicionar quaisquer outros produtos à mistura, 
aplicando-se o cimento cola tal como apresentado na 
sua embalagem original e preparado de acordo com as 
respectivas recomendações. 
Em caso de dúvidas quanto à aplicabilidade e adequação 
do produto, especialmente em situações de reabilitação ou 
aplicações não correntes, aconselhamos a consulta prévia 

• Gama de argamassas de juntas dIERA CR AQUA
• DIERA TC Cimflex 
• Solução Aditek P 
• Diera Banda 
• Rede de Fibra de Vidro

• Permite a colagem e betumação da cerâmica.
• Tem características bactericidas e algicidas.
• Acção repelente de água.
• Maior protecção dos suportes.
• Aderência eficaz em pastilha de vidro.

PRODUTOS RELACIONADOS

vANTAGENS TÉCNICAS

dos nossos Serviços Técnicos. 
Nunca aplicar em superfícies sujeitas a temperaturas 
extremas ou sobre placas de gesso cartonado ou 
panos de gesso.



Fábrica de Revestimentos, Colas e Tintas, Lda.
 




