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CIMTOP 40

Revestimento Autonivelante

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Cimento autonivelante, monocomponente, para regularização de pavimentos em interiores e exteriores. Resistente
a tráfego intenso ou cargas pesadas.

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO
Revestimento de nivelação de superfícies irregulares, indicado para lojas, escolas, armazéns, oficinas,
casas de banho, etc.
Nivelamento de superfícies para colocação de vinílicos, alcatifas, mosaico ou pinturas acrílicas, epóxicas
ou outras.

VANTAGENS
- Facilidade de trabalho.
- Excelente aderência sobre betão/betonilha.
- Grande poder autonivelante.
- Elevada resistência ao tráfego.

AMASSADURA CIMTOP 40
A amassadura é feita na proporção de 25KG de CIMENTO para aprox. 5.5 litros de água. Misturar
lentamente até obter uma consistência fluída e homogénea com misturadora de baixa rotação (300 PP)
Com o auxílio de uma liçosa pressionar o Autonivelante contra o suporte de modo a preencher os poros e
promover aderência ao mesmo tempo que deixa espessura adequada a perfazer a 1ª camada. Deve
passar com rolo de picos para eliminação de bolhas de ar. Se necessário aplicar um 2ª camada logo que a
primeira esteja endurecida.

TEMPO DE SECAGEM PARA UTILIZAÇÃO DO LOCAL OU APLICAÇÃO DE PINTURA
4 a 5 dias com tempo seco.
Passar à lixa caso existam algumas irregularidades.

CONSUMO E FORNECIMENTO
Varia conforme o suporte: 1,6 kg/m2 por mm de espessura.
Fornecimento: Sacos de 25 kg.

ENSAIOS TÉCNICOS
Tipo: Cimento em pó – Cor: Cinzento – Resistência mecânica à compressão 1 dia: 12N/mm2 – Resistência
mecânica à compressão 28 dias: 35N/mm2 - Tempo aberto (20º) 60 min. – Resistência ao fogo (EN
13501-1).

SEGURANÇA
Este produto tem cimento, evitar a inalação do pó, contacto com olhos, utilizar luvas. Manter
fora do alcance de crianças. As embalagens vazias devem ser eliminados de acordo com a norma vigente

Rua 3 de Abril de 1964, Arm. 16
2675 - 458 Odivelas
Tel: 91 785 91 91
www.vital-imp.com
geral@vital-imp.com

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um 
ensaio prévio
antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.


