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FICHA TÉCNICA 
REVISÃO: 9 
DATA: 20/06/2022 
Mod. 43/2 
 

 

DUFIX 
Resina de agarramento para Betão 
 
Código: 4-0091 
 
 

DESCRIÇÃO  
TÉCNICA 

 
Produto á base de uma dispersão acrílica aquosa monocomponente. 
 

 

CAMPOS DE 
APLICAÇÃO 

Aumenta a aderência do betão nas suas diferentes aplicações, assim 
como melhorar a aderência de argamassas á sua superfície quando 
tem um acabamento liso e isento de poros, actuando como ponte de 
união entre ambos os corpos a unir. 
Permite fazer Ponte de união e união prévia a: 
 Betonilhas e colocação de lajes de betão sobre a existente 
 Nivelamento e regularização de superfícies com camadas de 

argamassa com pouca espessura. 
 Regularização de rebocos de cimento e gesso sobre paredes e 

tectos de interiores ou exteriores, muito absorventes e porosos; 
betão celular, alvenaria de ladrilho, etc. 

 Aplicação de revestimentos cimenticios sobre suportes com mínima 
porosidade tais como betões polidos, pedra natural, mármore, etc. 

União de cerâmica desprendida á sua argamassa de colocação. 
 

 

PROPRIEDADES  
 Aumenta a aderência e permite o agarramento do cimento sobre 

todos os substratos de alvenaria 
 Permite rebocar ou aplicar argamassas sobre superfícies lisas. 
 Resiste á alcalinidade do cimento 
Apto para ser aplicado sobre superfícies húmidas ou secas. 
 

 

PREPARAÇÃO DA 
SUPERFÍCIE 

 
O suporte deve ser sólido, eliminar as partes não aderentes e pouco 
consistentes. Eliminar o pó, a sujidade, os resíduos de betão e/ou 
leitadas de cimento, gesso morto, restos de pintura, gorduras ou 
outros agentes que possam afectar a aderência. Em superfícies de 
aplicação duvidosa fazer um ensaio e comprovar o seu resultado após 
sete dias. 
 

 

APLICAÇÃO  
Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes da aplicação. 
Aplicar com pistola, rolo ou trincha. 
 

 

DILUIÇÃO - volume 
 

Como resina de Agarramento: Aplicar sem diluição em camada 
farta. 
Como chapisco de agarramento: Amassar a mistura de cimento e 
areia com a seguinte mistura: 2 partes de água mais 1 parte de 
Dufix. 
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CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS: 
Valores obtidos em 
condições normais 
de temperatura (23 ° 
C) e humidade 
(60%).  

 
Nº Componentes 1 
Cor Incolor 
Diluente 
Ponto de Inflamação 

Água 
Não inflamável 

Massa Volúmica 1.00±0.05Kg/dm3 

Viscosidade 1000±200 cps 
Sólidos (volume) 60±2 % 
Rendimento teórico 10 m2/ L  

 
 

Secagem Tato Tac permanente 
Repintura 4 horas 

 

 

LIMPEZA DO 
MATERIAL 

 

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com 
água, logo após o seu uso.  

 

FORNECIMENTO  
Embalagens: 1 L - 5L – 20L 
 

 

ESTABILIDADE EM 
ARMAZÉM 

 
Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e 
protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto. 
 

 

SEGURANÇA, 
SAÚDE E AMBIENTE 

 
Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de 
proteção e vestuário apropriado.  
 Manter fora do alcance das crianças. 
 Utilizar somente em locais bem ventilados.  
 Não deitar os resíduos no esgoto. 
 Não ingerir o produto. 
 Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA 
DE SEGURANÇA do produto são fundamentais 
 

 
 
 
 
 
 

 
Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados 
de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a 
sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de 
atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em 
condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais 
existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste 
produto, são inválidas. 
 
O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 
0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante. 
 
CÓPIA NÃO CONTROLADA 
 

 


