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SIB URBAN wall
ARGAMASSA DE ACABAMENTO DECORATIVO (MICROCIMENTO)

Descrição
 

SIB URBAN wallL  Trata-se de uma argamassa bi-componente composta de cimento portland e cimentos especiais de alta 
dureza, aditivos químicos e agregados de granulometria seleccionada, de elevada resistência e  �exibilidade para 
aplicação e renovação sobre paredes  e bases já existentes, é um produto altamente técnico, ideal para acabamento, 
renovação e reparação de paredes . Dá um toque requintado e moderno à superfície. Com o SIB URBAN wall obtêm-se 
superfícies de alta dureza, lisas e limpas. Obtêm-se acabamentos com alto teor decorativo, com nuances e sombras.
 

Trata-se de um produto que poderá ser pigmentado com a nossa gama SIBCOLORMIX.

Campos de aplicação
   

Aplica-se praticamente em qualquer base, em superfícies interiores .

- Centros comerciais     - Aeroportos
- Hopitais e Clínicas     - Museus
- Escolas      - Zonas residenciais
- Pavilhões de Exposição     - Lojas

Aplicação
   

Os suportes  deverão estar limpos, livre de poeiras, gorduras, consistentes, sem partículas soltas e desagregadas. O 
suporte deverá ter uma resistência à tracção mínima de 1,5 Mpa   .As bases do suporte fracas, que não consigam suster os 
movimentos do revestimento deverão ser removidas.
Aplicar sobre o suporte, o primário SIBPRIMER EPOXI com adição de cargas SIB 25/100, (consultar �cha técnica) e deixar 
secar. O tempo de secagem do primário, depende das condições atmosféricas, poderá ir até às 24 horas. Apos secagem 
do primário, aspirar de forma a remover as cargas soltas.
Misturar a argamassa com misturador eléctrico, ou betoneira horizontal até obter uma pasta consistente, homogénea e 
sem grumos. A mistura deverá ser feita durante 3 a 4 minutos.
O produto poderá ser aplicado de uma forma manual, ou bombeado com recurso a máquinas especí�cas de projectar.
Durante a aplicação sempre que a massa esteja muito tempo em repouso no recipiente, deverá ser sempre efectuada 
pequena mistura antes de nova aplicação.
Aplicar sobre o suporte a argamassa SIB URBAN wall. A argamassa deve ser bem “apertada “ e regularizada através de 
talochas de inox.
Se a base tiver juntas, os cortes deverão respeitar as juntas já existentes.
Terminar o sistema com  selagem de protecção SIB PROTEC 20 aplicação de duas ou três demãos
Em caso de dúvida, recomendamos realizar alguns testes, antes da aplicação.

Recomendações
  

Não aplicar a argamassa em condições extremas de temperatura.
Para além do componente B não adicionar qualquer outro tipo de produtos à argamassa.

Produção, Embalagem, Armazenagem e Validade
  

Produto produzido e embalado na Secção Argamassas.
Produto comercializado em sacos de 25kg.
Armazenar os sacos em lugares secos e ao abrigo de temperaturas extremas.
Respeitadas as condições de armazenagem, o produto tem a validade de 6meses a partir da data de fabricação.

Higiene & Segurança
  

Solicitar �cha de segurança do produto ao departamento comercial ou consultar em www.sibland.pt.


