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weberfloor durotop   
Pavimento mineral colorido. 

Elevada resistência mecânica (CT-C70-F9-A5) 

Elevada resistência ao desgaste 

Resistente à agua 
 
 

   Utilizações  
 

• Argamassa de base cimentícia vertível e bombeável composta por agregados selecionados, pronta a usar, 
para a execução de pavimentos minerais com elevadas resistências mecânicas e elevada resistência 
superficial. 

• Apto para revestimento de suportes de betão sujeitos a esforços pesados e execução de pisos industriais.  
• weberfloor durotop apresenta uma elevada resistência mecânica e ao desgaste mesmo quando sujeito a 

trafego pesado (ex: empilhadores). Bom comportamento a gasolina, óleo mineral e solventes. 
• É resistente à água estando apto para utilização em salas húmidas. Apresenta resistência ao gelo/degelo. 
• Dada a componente colorida e as suas excelentes prestações é uma solução válida também para espaços 

não industriais. 
 

 

   Suportes  

 
• Apto para aplicação sobre betão em fresco ou renovação de pavimentos de betão endurecido. 

 
 

   Limites de utilização  
 

• Juntas existentes no suporte devem ser respeitadas e coincidentes na aplicação de weberfloor durotop 
quando aplicado sobre betão endurecido. 
 
 

   Composição  

 
• Cimento Portland, agregados selecionados de elevada resistência e aditivos orgânicos. Isento de cloretos.  

 
 

   Consumo  

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

(aplicável em espessuras entre 8 e 15mm)   
 
 

   Recomendações  

 
• A limpeza das ferramentas deverá ser feita com água com o produto em fresco.  
• Diferentes temperaturas podem influenciar a presa e endurecimento. 
• weberfloor durotop deve ser protegida contra uma secagem muito rápida de acordo com DIN 13670. 

Poderá recorrer-se à colocação de um filme de polietileno ou aplicação de agente de cura Korotex. 
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   Prestações  

 

Prestações Valor Unidades 

Classificação segundo EN 13813 CT-C70-F9-A5 - 

Granulometria 0 - 5 mm 

Resistência à Compressão  
(após 28 dias, medido em prismas definidos de acordo com EN 13892-1) 

≥ 70 N/mm2 

Resistência à Flexão  
(após 28 dias, medido em prismas definidos de acordo com EN 13892-1)  

≥ 9 N/mm2 

Resistência ao desgaste por abrasão segundo EN 13892-3 < 5 cm³/50 cm² 

Consumo de acordo com Grupo A de 
stress em função de utilização  
(de acordo com DIN 18560, parte 7, tabela 1) 

I (Pesado) – 15 mm 32 

Kg/m2 II (Moderado) – 10 mm 21 

III (Leve) – 8 mm 17 

Comportamento de penetração de substâncias nocivas à água 
A profundidade de penetração é determinada de acordo com diretriz DAfStB para 
“Construção de betão em contexto com substâncias nocivas à água “ 

 

Apto 
Com uma espessura de camada de ≥ 10 mm, 

classificado como apertado. 

Resistência ao gelo e ao degelo 
De acordo com para o método de teste de CDF. 

Apto 
Com uma espessura de camada de ≥ 10 mm, as 
classificado como resistente ao gelo / degelo 

 
 

 
• Quando aplicado sobre betão em fresco o betão base deve ser produzido como C 25/30 segundo a 

Norma EN 206. (Atenção: não aplicar sobre betão leve). A superfície deve ser produzida em nível dentro 
do limite de tolerância de acordo com a norma DIN 18202. A base do betão é espatulada com disco 
flutuante. 

• Quando aplicado sobre betão curado (Rc ≥ 30 N/mm²; Resistência à tração ≥ 1,5 N/mm²) o mesmo deve ser 
previamente tratado mecanicamente por fresagem. A superfície deve estar uniforme, áspera e com 
porosidade aberta, livre de fissuras, zonas soltas e quebradiças e sem leitadas superficiais. Deve saturar-
se o suporte com água 24 horas antes da aplicação, evitando a formação de poças. 
 

 

   Aplicação  

 
• O weberfloor durotop pode ser aplicado sobre betão em fresco ou sobre betão existente curado. 
•  
• Aplicação sobre betão em fresco:  

o O betão base deve ser produzido como C 25/30 segundo a Norma EN 206. (Atenção: não aplicar 
sobre betão leve). A superfície deve ser produzida em nível dentro do limite de tolerância de 
acordo com a norma DIN 18202. A base do betão é espatulada com disco flutuante. 

o Misturar o weberfloor durotop com água num misturador (relação água / sólido = 0,10 a 0,12) 
cerca de 3 minutos. 

o O weberfloor durotop é aplicado na área fresca e nivelado sobre bitolas com régua de alumínio 
ou barra vibratória. Em seguida, segue-se o tratamento mecânico superficial com prato metálico 
para fechar os poros e dependendo da textura da superfície solicitada, alisamento com recurso 
a helicóptero. 

 

   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 durotop – Pág 3/3 

 

Empresa certificada no 
âmbito QAS pelas normas  

ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 

       MOD.FT.227/03 

21-05-2021 

• Aplicação sobre betão endurecido existente:  
o A base de betão (Rc ≥ 30 N/mm²; Resistência à tração ≥ 1,5 N/mm²) deve ser previamente tratado 

mecanicamente por fresagem. A superfície deve estar uniforme, rugosa e com porosidade 
aberta, livre de fissuras, zonas soltas e quebradiças e sem leitadas superficiais. 

o Deve saturar-se o suporte com água 24 horas antes da aplicação, evitando a formação de poças. 
o Sobre o suporte húmido aplicar o primário weberfloor duroprimer de acordo com as indicações 

da ficha técnica.  
o Aplicar o weberfloor durotop sobre o primário em fresco de forma análoga às instruções de 

processamento para a “Aplicação sobre betão em fresco” numa espessura idealmente de 15 mm 
para maximização das prestações mecânicas, sendo que neste caso a instalação pode ser 
realizada quase sem juntas. Todas as juntas existentes no suporte devem ser assumidas na 
execução do weberfloor durotop e deve ainda executar-se uma junta perimetral de separação 
do mesmo da alvenaria de levantamento e dos elementos existentes na área de aplicação. 

 
• Diferentes condições de aplicação e nomeadamente de temperatura, podem influenciar o processo de 

cura e endurecimento. O weberfloor durotop deve ser protegida contra uma evaporação da água muito 
rápida de acordo com DIN 13670. 
 

 

   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 claro, cinza alumínio, cinza cimento, 
cinza basalto, antracite, negro, laranja e 
vermelho. 
 

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


