
ARGATEXSA 
TÉRMICA 1

Argamassa mineral

• Características e Vantagens

Revestimento de paredes e tetos, quando 
se deseja separar a condutância térmica 
dos elementos construtivos, reduzindo a 
transmissão de calor. 
Pronta para uso (monocomponente).
Massa isolante que separa ambientes de 
temperaturas diferentes.

• Descrição do Produto

Argamassa mineral leve, macia e flexível, de 
boa resistência à compressão, é um sistema 
de isolamento térmico. 

• Utilização

Isolamento térmico para paredes ensolaradas, 
corta-fogo, saunas, estufas, paredes de 
ambientes refrigerados por ar condicionado e 
tubulações de água quente ou fria.

• Instruções de Uso

Preparo do substrato

Deve estar limpo, não saturado, sem presença 
de arranques, pregos, dentre outros.

Preparo do produto

Despejar ARGATEXSA TÉRMICA 1 num 
recipiente que não permita a fuga dos elementos 
finos e da água, tal como a masseira prática 
(de chapa) ou em uma betoneira, adicionando 
a água e ,em seguida, na proporção de 50% em 
relação ao peso do ARGATEXSA TÉRMICA 1 e 
misturar até a massa ficar homogênea (= 10 
minutos
em betoneira).
Traço: 25 kg (1 saco) de ARGATEXSA TÉRMICA 
1 para 12,5 litros de água.

• Consumo e Rendimento

Variável de acordo com a irregularidade ou 
retidão do suporte, podendo-se considerar um 
consumo de 6,5 kg/m² para 1 cm de espessura.

• Informações Técnicas

Aspecto: pó de granulometria média.
Cor: gelo.
Valor: p = 0,118 kcal.
Resistência ao fogo: s 1000°C.
Resistência a punção sub: de l cm = 25 kg.
Comparativos de resistência ao calor e ao 
fogo:
Isopor > 70°C
Poliuretano rígido > 120°C
Concreto estrutural > 250°C
Argatexsa térmica 1 > 1000°C

• Embalagem

Saco 25 kg

• Validade

6 meses da data de fabricação.

• Primeiros Socorros

Consultar a FISPQ dos produtos.
Em caso de intoxicação por inalação, remover 
a vítima para local arejado e procurar 
imediatamente assistência médica. Em caso 
de contato com os olhos, lavar com água 
potável em abundância e procurar orientação 
médica. Em caso de eventual irritação da 
pele, olhos ou ingestão do produto, procurar 
orientação médica e informar sobre o tipo de 
produto.


