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weberfloor barreira 2K  
Isolamento contra a humidade, epóxido bicomponente. 

Tratamento de humidade capilar ascendente ou residual 

Reforço superficial de betonilhas desagregadas 

Reparação de fendas 
 
 

   Utilizações  
 

• Isolamento de bases de assentamento contra a humidade capilar ascendente ou humidade marginal: até 
5% segundo método CM, medida a 2 – 3 cm de profundidade mínima. 
Os pisos térreos ou quando o nível do terreno é superior à cota do elemento são os mais suscetíveis de 
apresentarem anomalias originada pela água cujo acesso à construção faz-se por: 

o ascensão capilar através das fundações e/ou paredes 
o infiltrações 
o pressão hidrostática em paredes enterradas 

As anomalias provocadas pela humidade também se podem manifestar em pisos sobrelevados tendo 
origem na secagem deficiente da betonilha, causas acidentais como infiltrações por rotura de canalização, 
entrada da água das chuvas por infiltrações resultantes de paredes fissuradas ou com deficiente 
estanquicidade à água. 

• Reforço superficial de betonilhas desagregadas: eliminar os riscos de futuras anomalias causadas por 
falhas adesivas ou coesivas diretamente imputáveis à betonilha por não apresentar consolidação 
superficial ou resistência mecânica adequadas. 

• Reparação de fendas passivas. 
 

 

   Suportes  

 
• As bases de assentamento para receber revestimentos de piso devem estar no seu conjunto planas e com 

uma superfície lisa, adequada à obtenção dum filme contínuo aderente do adesivo Weber, compatível com 
a natureza do revestimento a instalar. Para que estas condições sejam satisfeitas, e sobretudo na 
instalação de revestimentos resilientes, recomendamos a utilização prévia duma argamassa alisamento 
ou nivelamento da Gama weberfloor, sobre a betonilha ou outros materiais.  

• Permite a utilização em pavimentos com sistemas radiantes incorporados. 
 

 

   Limites de utilização  
 

• Respeitar temperaturas de aplicação. O tempo aberto é afetado em função das condições de aplicação de 
temperatura e humidade relativa.  

• Durante a aplicação a humidade do suporte deve ser ≤ 5%. 
 

 

   Composição  

 
• Sistema epóxido de 2 componente (2K), 100% sólidos. Não liberta solventes. 
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   Consumo  

 
• 200 a 300 gr/m2 por demão da mistura Comp. A + Comp. B em função da base de assentamento. 

 
 

   Recomendações  

 
• Respeitar o rácio de mistura dos componentes. Sempre que possível realizar misturas totais dos dois 

componentes. 
• A limpeza das ferramentas deverá ser feita com álcool enquanto a mistura estiver fresca. Mecanicamente 

após endurecimento.   
• Em aplicações sobre pavimentos com sistemas radiantes, desligar o sistema 48 horas antes da aplicação 

do weberfloor contact extra, mantendo-o desligado pelo menos nas 72 horas seguintes à aplicação do 
produto. 

• Dada a dificuldade em estabelecer regras específicas para cada caso resultante do tipo e características 
da base de assentamento, do tipo de revestimento a instalar e das condições de obra, em caso de dúvida, 
testar previamente a aplicação do produto, ou contactar o Serviço Técnico da Saint-Gobain Portugal SA.   

 
As boas práticas referidas garantem a estabilidade dos produtos aplicados. 

 
 

   Características de utilização e prestações 
 

Características Utilização Valor Unidades 

Temperatura de aplicação 5 a 35  ° C 

Tempo de trabalho da mistura (A+B) 40 a 50 min 

Tempo de endurecimento da mistura (A+B) 12 a 24 horas 

Prestações Valor Unidades 

Densidade Componente A 
Densidade Componente B 

1,13 
1,02 

- 
- 

Caraterísticas produto  

Componente A: resina (líquido transparente, ligeiramente amarelado). 
Componente B: endurecedor (líquido transparente; ligeiramente amarelado). 

Resistente a cadeira de rodas 

 
Os tempos indicados obtidos em condições ambientais controladas de temperatura de 20°C e HR de 55%, assim como os resultados 
obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, podem variar em função das condições de aplicação. Os tempos de 
trabalho e de endurecimento aumentam para temperaturas inferiores e diminuem na presença de temperaturas superiores. 

 
 

 
• As bases de assentamento para receber revestimentos de piso devem estar no seu conjunto planas e com 

uma superfície lisa, adequada à obtenção dum filme contínuo aderente do adesivo Weber, compatível com 
a natureza do revestimento a instalar. 

• Para que estas condições sejam satisfeitas, e sobretudo na instalação de revestimentos resilientes, 
recomendamos a utilização prévia duma argamassa alisamento ou nivelamento da Gama weberfloor, 

   Preparação do suporte   
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sobre a betonilha ou outros materiais, que devem apresentar-se limpos, isentos de grânulos soltos, poeiras 
ou sujidades (gesso, óleos, pinturas, etc.) para garantir boa aderência. 

• As bases de assentamento devem (de acordo com norma DIN 18365): 
o Estar secas no momento da aplicação do revestimento, o teor de humidade máximo admissível 

é 2,5%, e não serem suscetíveis de exporem o revestimento durante o seu tempo de vida útil à 
ação da humidade sob qualquer forma, nomeadamente à humidade ascendente mais comum 
nos pisos térreos. Controlar obrigatoriamente a secagem da base de assentamento antes da 
aplicação do revestimento utilizando o método CM, Carbeto Cálcio, ou um higrómetro tipo Gann 
com indicação quantitativa do valor da humidade. Tratar o suporte com barreira de humidade 
epóxida weberfloor barreira 2K ou weberfloor barreira 3K se a humidade for residual ou 
ascendente por capilaridade. 

o Devem apresentar antes e depois da aplicação do revestimento uma estabilidade dimensional 
adequada por forma a evitar possíveis fenómenos de retração ou de dilatação que provoquem 
fendilhações ou deformações suscetíveis de afetarem, quer o revestimento, quer o respetivo 
plano de colagem. Deve-se equacionar a necessidade de: 

 executar uma junta de dessolidarização entre os bordos da base de assentamento e a 
face das paredes ou dos elementos emergentes com recurso a espuma weberfloor 
perimetral; 

 respeitar as juntas de dilatação e de retração da superstrutura do edifício; 
 executar juntas suplementares de retração no caso de pavimentos aquecidos. 

o Apresentar uma rigidez e dureza suficientes para assegurar a indeformabilidade do 
revestimento de piso. 

o Apresentar absorção que garanta boa adesão das massas de regularização ou das colas. Tratar 
superfícies demasiado absorventes com o primário weberprim RP; e as não absorventes, com 
weberprim universal. 

 
Nota: os pontos acima são maioritariamente retirados da seguinte publicação cuja consulta se recomenda para mais detalhes: “José 
M. Nascimento, Bases de Assentamento de Revestimentos de Pisos Resilientes, LNEC, ITE 38, Lisboa 2002” 

 
 

   Aplicação  

 
• Isolamento de bases de assentamento contra a humidade capilar ascendente ou humidade marginal: 

o Confirmar que a base de assentamento tem humidade inferior a 5% medida a 2 – 3 cm de 
profundidade mínima, método CM preferencialmente (em alternativa higrómetro GANN), e que 
não apresenta qualquer defeito ou contaminação que afete a boa aderência do weberfloor 
barreira 2K. 

o Adicionar o componente B (endurecedor) à embalagem que contém o componente A (resina) e 
misturar 2 – 3 minutos com berbequim elétrico até se obter uma mistura homogénea.  

o Aplicar com rolo uma primeira demão sobre toda a base de assentamento e nas paredes até 5 
cm de altura.  

o Após endurecimento, aplicar uma segunda demão cruzada, espalhando areia fina e seca 
(granulometria até 1,0 mm) sobre esta camada ainda fresca, assegurando a sua completa 
cobertura.  

o Uma vez a segunda demão esteja endurecida varrer e aspirar o excesso de areia; confirmar que 
toda a superfície tratada tem areia devidamente ancorada ao weberfloor barreira 2K. 

o Regularizar com produto adequado da gama Weberfloor (Consultar respetivas fichas técnicas). 
 

• Reforço superficial de betonilhas desagregadas:  
o Preparar convenientemente as superfícies retirando todo o material que esteja solto ou 

desintegrado e eliminando eventuais substância contaminantes.  
o Efetuar a mistura dos dois componentes conforme descrito no ponto anterior e seguir a mesma 

metodologia na aplicação do produto. 
 

• Reparação de fendas passivas:  
o Começar por analisar a causa do aparecimento das fendas e que as mesmas não resultam da 

falta de juntas de dilatação, estando a estrutura sujeita a tensões excessivas que provocarão a 
posterior fendilhação no mesmo local ou noutro muito próximo. O weberfloor barreira 2K repara 
fendas passivas de abertura pequena/média, restabelecendo a estanquidade e as propriedades 
mecânicas do elemento em causa.  
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o Preparar a fenda removendo todo o material degradado, alargando a sua abertura superficial 
em forma de V e assegurando uma eficaz limpeza de pó e detritos. Atender a que o teor de 
humidade não deve exceder os 5%, pelo método CM, na ocasião de aplicação da resina. 

o Utilizar weberfloor barreira 2K puro em fendas até 0,6 mm de largura e para 0,6 – 6,0 mm de 
largura misturar areia seca de granulometria adequada numa proporção que permita o 
enchimento da fenda e garanta uma boa ancoragem aos seus bordos. Para larguras superiores 
a 6,0 mm usar calda de cimento. 

o Respeitar o processo de mistura dos dois componentes conforme pontos anteriores.  
o Vazar o produto nas fendas da base de assentamento a tratar, e pulverizar a sua superfície com 

areia seca de modo a garantir a posterior ancoragem de outros materiais uma vez endurecido. 
 

 Recomenda-se a consulta das Fichas Técnicas dos produtos aplicados antes da sua utilização. 

 
 

   Revestimentos Associados  

 
• Todo o tipo de revestimentos compatíveis e possíveis de aplicar sobre a solução de nivelamento 

weberfloor aplicada sobre a base de assentamento tratada com o weberfloor barreira 2K.  
 
 

   Recomendações de Segurança na Utilização  

 

• 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  
Kit de 7,5Kg (2 Baldes)  
(Comp. A – 4,5Kg ; Comp. B – 3Kg) 
(Paletes de 36 Kits). 
 
 

Cor 
Comp. A – transparente amarelado. 
Comp. B – transparente amarelado. 
 
 

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

 


