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weberfloor durostone   
Pavimento mineral decorativo efeito granito. 

Elevada resistência mecânica e ao desgaste 

Durável e sustentável 

Antiderrapante 
 
 

   Utilizações  
 

• Argamassa seca pronta a usar para execução de pavimentos decorativos polidos com efeito visual tipo 
granito com uma espessura de camada entre 15 a 25 mm (aplicado em camada única com prévia aplicação 
do primário weberfloor duroprimer). 

• Dada a componente decorativa e as suas excelentes prestações é uma solução válida para espaços 
comerciais e boutiques, museus, galerias e áreas de exposição, lobbies, escritórios e edifícios 
administrativos, restauração, etc.  

 
 

   Suportes  

 
• Pavimentos de betão. 

 
 

   Limites de utilização  
 

• Juntas existentes no suporte devem ser respeitadas na aplicação de weberfloor durostone. 
 
 

   Composição  

 
• Cimento Portland, agregados selecionados e aditivos orgânicos.   

 
 

   Consumo  

 
• Aproximadamente 2,1 Kg/m2 por mm de espessura.   

 
 

   Recomendações  

 
• A limpeza das ferramentas deverá ser feita com água com o produto em fresco antes do seu 

endurecimento.  
• Diferentes temperaturas podem influenciar a presa e endurecimento. 
• weberfloor durostone deve ser protegida contra uma secagem muito rápida.  
• Para garantir qualidade durável e aparência ótica atraente, toda a superfície, após secagem e cura 

adequadas (pelo menos 21 dias), deve ser limpa até a profundidade dos poros e tratada para manutenção 
com produtos adequados (consultar Saint-Gobain Portugal). 
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   Prestações  

 

Prestações Valor Unidades 

Classificação segundo EN 13813 CT-C40-F6 - 

Granulometria 0 - 5 mm 

Espessura de aplicação  15 - 25 mm 

Resistência à Compressão  45 N/mm2 

Resistência à Flexão  6 N/mm2 

Reação ao fogo A1FL 

 
 

 
• O suporte de betão deve apresentar-se resistente e consolidado (Resistência à compressão ≥ 30 N/mm²; 

Resistência à tração ≥ 1,5 N/mm²).  
• Deve apresentar-se limpo e liberto de contaminações que dificultem a aderência ao mesmo.   
• Recomenda-se que seja previamente tratado por fresagem.  
• A superfície deve estar uniforme, áspera e com porosidade aberta, livre de fissuras, zonas soltas e 

quebradiças e sem leitadas superficiais.  
• Deve humedecer-se o suporte de betão 1 dia antes da instalação, evitando a formação de poças. 

 
 

   Aplicação  

 
• O weberfloor durostone é aplicado em camada única sobre suportes de betão. 
• O base de betão deve apresentar-se consolidado (Rc ≥ 30 N/mm²; Resistência à tração ≥ 1,5 N/mm²), livre 

de fissuras, zonas soltas e quebradiças e sem leitadas superficiais ou contaminações. 
• O suporte após devidamente preparado deve ser molhado na totalidade evitando poças. 
• Sobre o suporte húmido aplicar o primário weberfloor duroprimer de acordo com as indicações da ficha 

técnica. 
• Adicionar por cada saco de 25 kg de weberfloor durostone, aproximadamente 2,5 litros de água. 
• Misturar durante cerca de 3 minutos com um agitador mecânico de baixa rotação até obter uma 

consistência plástica rígida e aplicar fresco em fresco sobre o primário.  
• Nivelar e alisar o material em espessuras entre 15 e 25 mm. Evitando a utilização de ferramentas de 

alumínio quando se trata de cores brilhantes de modo a evitar descoloração (usar preferencialmente 
ferramentas de plástico). 

• O weberfloor durostone deve ser protegido contra secagem muito rápida. Poderá usar-se agente de cura 
pulverizado superficialmente ou recorrer a um filme de plástico colocado sobre o mesmo de modo a 
garantir a cura húmida. 

• Após endurecimento a superfície do weberfloor durostone deve ser polida em até 5 etapas (polimento 
grosso para polimento fino) até obter o aspeto desejado do ponto de vista ótico. 

• Após polimento a superfície deverá ser repetidamente limpa com água usando máquina de limpeza com 
cabeça de escova adequada para o efeito. 
 
Nota: A formação de fissuras capilares, provenientes de deformação por retração, em princípio não podem 
ser excluídas em sistema de betonilhas decorativas de cimento como é o caso, pelo que não são 
consideradas como defeito técnico. Os produtos coloridos são produzidos exclusivamente a partir de 
matérias-primas naturais. Assim, os desvios de cor não podem ser excluídos e a cor pode divergir da 
tonalidade da cor original. É sempre recomendável fazer áreas de teste para validação.  

   Preparação do suporte   



 

 

 

   

 

Saint-Gobain Portugal, S.A. • NIF 502 208 546 •   

Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira, 3800-055 Aveiro (Portugal) 

Tel.: +351 234 10 10 10 • e-mail: info.portugal@saint-gobain.com • www.weber.saint-gobain.pt 

 

weberfloor durostone – Pág 3/3 

 

Empresa certificada no 
âmbito QAS pelas normas  

ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 

       MOD.FT.228/01 

21-05-2021 

 
 

   Recomendações de Segurança na Utilização  

 
• Este produto deve ser usado apenas para usos industriais e profissionais. 

• Consultar Ficha de Dados de Segurança em www.weber.saint-gobain.pt 

 

 
 
 
 
As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa-fé e baseiam-se na experiência e 
conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o 
comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica. 

 
 

 
 

 
Apresentação  
Saco de 25 Kg (48 sacos por palete) 
 

Cores 
Cinza cimento, cinza basalto, antracite, negro 
e branco. 
 

Conservação 
6 meses a partir da data de fabrico, em 
embalagem original fechada e em local seco e 
ao abrigo da humidade.  


