
R MORTER

Argamassa impermeável

• Características e Vantagens

Argamassa aditivada impermeável para 
emboço e pequenas recuperações estruturais. 
Pronta para uso (monocomponente).
Aplicações diversas. 
Boa resistência aos esforços mecânicos 
(compressão).

• Descrição do Produto

Argamassa com poder de graute, 
industrializado, para recuperação de concreto, 
para emboço e reboco de fachadas, lajes, 
paramentos, empenas, paredes, vigas, pilares 
e rampas em geral.

• Utilização

Reparo e reconstituição de concreto danificado, 
brocas, ninhos, arestas vivas em concretos e 
argamassas.
Execução de rufos na junção de telhados 
com paredes, rejuntamento de cumeeiras em 
telhados de telhas de barro.
Ondulações de rampas para facilitar e resistir 
à ação de freio de veículos.  Revestimento 
complementar de impermeabilizações rígidas 
em subsolos, poços, entre outros.

• Instruções de Uso

Preparo do substrato

A base suporte deve estar limpa, plana, seca e 
isenta de poeira.

Preparo do produto

Misturar o conteúdo de um saco com 
aproximadamente 2,7 litros de água (a/c 0,11), 
manualmente ou em betoneira. Encher os 
espaços vazios do concreto, ou aplicar como 
qualquer argamassa, diretamente sobre o 
suporte. Se necessário, aplique o DIPLAS EXTRA 
FORTE em forma de “papa”, para melhorar 
a aderência, chapando, simultaneamente, o 
R-MORTER.

• Consumo e Rendimento

Variável, segundo o prumo do paramento 
onde estiver sendo aplicada e a espessura do 
emboço/reboco desejado.
Considerando-se um emboço/reboco de 2 cm 
de espessura, pode-se estimar o consumo de 
26 a 32 kg/m². Elevador, caixas d’água, empena 
cega e paredes. 

• Informações Técnicas

Aspecto: pó.
Cor: cinza claro.
Módulo de elasticidade (E) - s 140.000 kgf/
cm².

• 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.


