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weberfloor perimetral   
Espuma de polietileno para execução de juntas perimetrais. 
Fácil de aplicar  
Pronto a usar 
Fácil de cortar (adaptável à espessura de argamassa aplicada) 
  
 

   Utilizações  
 

• weberfloor perimetral é uma espuma de 5 mm de espessura e 100mm de altura concebida para a 
execução de juntas perimetrais antes da colocação de qualquer pavimento. 

• Apto para absorver a dilatação perimetral de produtos de regularização e nivelamento e alisamento de 
pavimentos.  

• Apto para betonilhas, betonilhas fluidas, autonivelantes de alisamento, autonivelantes de nivelamento e 
enchimento quer de base cimentícia quer de base de anidrite. 

 

   Suportes  

 
• Todos os suportes adjacentes aos suportes passiveis de receber betonilhas ou autonivelantes cimentícios. 

 
 

   Composição  

 
• Polietileno. 

 
 

   Consumo  

 
• 1 metro por cada metro linear. 

 
 

   Recomendações  

 
• Limpar bem o suporte eliminando poeiras que dificultem a aderência da espuma. 
• Aplicar a espuma com pontos de silicone de 30 em 30 cm em toda a área perimetral à execução do 

pavimento. 
• Considerar todos os elementos verticais existentes na área de aplicação na execução da junta perimetral 

com a aplicação da espuma.  
• Nos ângulos existentes após fixação lateral aos mesmos com silicone de fixação, cortar a espuma na 

vertical a fim de evitar que durante a aplicação possa por pressão a espuma sofrer um efeito de mola e 
mover-se.  

 
 

 

   Características de utilização  

 
• Para espessuras de argamassas de pavimentos entre 1 mm e 100 mm. 
• Rolos contínuos de 100 metros lineares. 
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• O suporte deverá encontrar-se estabilizado, devidamente limpo sem poeiras superficiais e sem resíduos 

de outros materiais (óleos, hidrófugos de superfície, gorduras, pintura) que possam dificultar a aderência 
do silicone de fixação da espuma ao mesmo.  

 
 

   Aplicação  

 

• Colocar um ponto de silicone no ponto de partida da colocação da espuma, pressionar a espuma contra o 
mesmo e ir desenrolando a espuma em toda a área periférica à aplicação. Deverão ser colocados pontos 
de silicone no mínimo a cada 30 cm lineares. Recomenda-se nos ângulos de 90° internos cortar a espuma 
na vertical (desde o suporte até ao topo da espuma) após secagem do silicone. Aplicar espuma em todos 
os elementos verticais existentes na área de execução do pavimento (pilares, caixas, focos, etc.). Nestes 
casos recomenda-se a aplicação de um cordão de silicone continuo na horizontal. Neste não é necessário 
proceder ao corte nos ângulos existentes uma vez que se tratam de ângulos externos. 

• Aplicar a argamassa de pavimento até à cota necessária. 
• Após secagem da argamassa proceder ao corte da espuma com uma lâmina à face do topo da argamassa 

aplicada. 
 
 

   Recomendações de Segurança na Utilização  

 
 
 
 
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. 

 

   Preparação do suporte   

• Consultar Ficha de Dados de Segurança em www.weber.com.pt 

 

 
 

 

Apresentação  
Rolos de 100 m lineares 
 
 

Cor 
Branco 
 
 

Conservação 
Sem degradação desde que 
guardado em embalagem original 
fechada e ao abrigo de humidade, 
radiação solar direta ou fontes de 
calor.  

 


