GUIA DE SELEÇÃO PARA
INSTALAÇÃO DE PISOS DE
MADEIRA
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Mapei, produtos seguros
para o meio ambiente,
aplicadores e usuário final:
• resultado dos inovadores laboratórios de P & D do Grupo
• formulado com materiais reciclados e ultra-leves
• desenvolvido para reduzir o consumo de energia
• produzido por fábricas que respeitem o meio ambiente
• baixa emissão de substâncias de compostos orgânicos
voláteis (COV)

• certificado de acordo com os padrões oficiais

Soluções MAPEI
certificadas para projetos
eco-sustentáveis.
Por 80 anos ajudamos a construir pequenos e grandes sonhos.
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mais de

Bilhões em faturamento

Novas fórmulas desenvolvidas
todos os anos

Prinicpais centros de
pesquisa em 18 países

mais de

Funcionários, sendo 12% trabalhando em P&D

Toneladas de CO2
creditadas

mais de

mais de

Toneladas de CO2 compensadas

Produtos para o setor da construção

mais de

Plantas em 5 continentes,
em 33 países

mais de

em cursos da Mapei

Filiais em 54
países

Clientes pelo mundo

mais de

Toneladas de produtos entregues a cada dia
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Guia de Seleção para
instalação de pisos de
madeira
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PRIMERS

ARGAMASSAS DE
REGULARIZAÇÃO
ADESIVOS PARA
MADEIRA
ADESIVOS PARA
ACESSÓRIOS
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PRIMERS

PRIMERS E PONTES DE ADERÊNCIA

Primer universal de uso geral
para substratos absorventes
Primer G
Primer universal para tratar bases absorventes
(contrapiso cimentício, concreto, gesso, etc.)
antes da aplicação de argamassas de regularização
da linha Ultraplan
Vantagens:
• Fácil de aplicar.
• Diluído 3:1 ou 1:1.
• Aplicado em uma ou duas demãos.
• Melhora a aderência e desempenho de argamassas de
regularização aplicadas posteriormente.
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Dados Técnicos:
Tempo de secagem:
1 - 3 horas.
Aplicação: rolo de lã, pincel
ou vassoura tipo gari
Armazenagem: 24 meses.
Consumo:
100 e 200 g/m² conforme
utilização
Embalagem: Baldes (5 kg e
10 Kg)
EMICODE: EC1 - de baixíssima emissão

PRIMERS
Outras camadas de
autonivelantes MAPEI

Paviflex ou VCT existente

Resíduo de adesivo não
solúvel em água

•

Compensado naval e pisos de
madeira

•

Aço e chumbo

•

Pisos em resinas epóxi ou PU

Eco Prim Grip

Pedra natural

Contrapiso absorvente

•

Cerâmica existente

Concreto absorvente

•

Concreto não absorvente

Parede

•

Área externa

•

Área interna

•

Certificação

Primer G

Granilite existente

BASES

ONDE USAR

Pisos

SELOS

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Eco Prim Grip
Primer para criar ponte de aderência sobre bases não
porosas (cerâmica, pedra, granilite, resíduo de cola
preta, Planiseal VS Fast da Mapei), antes da aplicação
de argamassas de regularização da linha Ultraplan e
Planiprep.
Aplicação em uma demão.

Dados Técnicos:
Consistência: Líquido cremoso.
Tempo de espera antes do
nivelamento: 30 minutos
Consumo: 200 - 300 g/m²
EMICODE: EC1 Plus - de baixíssima emissão:
Embalagem: Balde (10 Kg)
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PRIMERS
PRIMERS PARA CONTROLE DE UMIDADE E CONSOLIDANTE

Barreira epoxídica de cura rápida
e álcali resistente
Planiseal VS Fast
Primer epóxi para formação de barreira
de vapor de umidade em pisos térreos e sobre
concreto verde. Resiste à umidade relativa de
até 100% (ASTM 2170) e PH 14.
Vantagens:
• Reduz o índice de umidade em apenas 4 horas depois de
aplicado.
• Cola pisos de madeira diretamente em 4 e até 48 horas
após aplicação com Ultrabond Eco 980 e Ultrabond
Eco 975.
• Cria uma barreira de vapor durável mesmo em situações
de alto teor de transmissão de vapor de umidade.

8

Dados Técnicos:
Tempo de espera entre
demãos: 4 a 6 horas.
Aplicação: rolo de pelo curto
ou rodo de borracha
Armazenagem: 24 meses
em local seco
Consumo:
28- 30 m² por conjunto (Parte
A + B).
Embalagem: Balde A (7,95 l)
e Balde B (3,41 l)

PRIMERS

•

•

•1

•

•

Granilite existente

•

Cerâmica existente

Parede

Concreto verde*

•

•

Contrapiso cimentício

•

•

Concreto

Triblock P

Pisos térreos

•

BASES

Pisos

Planiseal VS Fast

Área externa

Área interna

Certificação

ONDE USAR

•1
•

•2

•1 - Concreto Verde é concreto novo como mínimo de 7 dias de cura. Para obter informaçoes adicionais, aconselha-se consultar a ficha tecnica.
•2 - Granilite existente deve ser devidamente preparado, consultar o departamento técnico.

Triblock P

Prosfas

O Primer epóxi-cimentício tricomponente para formação
de barreira de vapor de umidade sobre superfícies não
absorventes.
Também usado como argamassa de regularização antes
da aplicação do Planiseal VS Fast.
Limite de umidade 5%.

Endurecedor e consolidante de superfícies com
altíssima capacidade de absorção, aumenta a
resistência à abrasão e tração de contrapisos fracos.
Prosfas é a base de silicato em dispersão aquosa e
100% isento de solventes.

Dados Técnicos:
Consistência: Componente A e B Líquido,
Componente C Pó.
Tempo de espera entre demãos: 4 - 6 horas
Tempo de secagem para utilização: 4 - 6 horas
Consumo: 250-300 g/m2 por demão para barreira
de umidade sobre bases não porosas
Embalagem: Balde (5 Kg)

Dados Técnicos:
Consistência: Líquido
Tempo de secagem: 72 horas
Armazenagem: 24 meses
Consumo: 1 a 4 Kg/m²
Embalagem: Balde (5 Kg e 25 Kg )
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ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO
ARGAMASSAS PARA CONTRAPISOS

Aglomerante hidráulico especial
para contrapisos de secagem rápida
Topcem
Aglomerante hidráulico para elaborar
contrapisos de secagem muito rápida (4 dias)
e de altíssima resistência à compressão
(30 - 40 MPa).
Vantagens:
• Pronto para receber pisos de madeira em apenas 4 dias.
• Altíssima resistência à compressão 30 á 40 MPa
conforme dosagem.
• Elaborar contrapisos aderidos a partir de 20 mm e
flutuantes a partir de 40 mm.
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Dados Técnicos:
Trabalhabilidade: 60 min.
Consistência: Pó.
Resistência:
4 dias: > 15 MPa
7 dias: > 22 MPa
28 dias: > 30 MPa
Consumo:
2,0 - 2,5 Kg/m² por cm de
espessura.
Embalagem: Saco (20 Kg)

ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO

Após 4 dias

Cerâmica

Mármore/Granito

Madeira/Resiliente

Após 4 dias

Após 7 dias

Após 28 dias

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO/FLEXÃO*

Após 3 dias

TEMPO PARA INSTALAR

Após 24 horas

UMIDADE RESIDUAL

Topcem

<4%

<3%

<2%

24 horas

2 dias

4 dias

>15/4

>22/5

>30/6

Contrapiso Comum

>7%

>7%

<7%

28 dias

28 dias

10 dias / cm
espessura

3 MPa

7 MPa²

15 MPa

* Resistência mecânica (EN 13892) e umidade residual utilizando agregados secos com granulometria de 0 a 8 mm (160 kg); Topcem (160 kg); Água (11 kg).
* Resultados com contrapiso de 60 mm de espessura

Planicrete
Aditivo a base de látex de borracha sintética.
O Planicrete é um aditivo para melhorar as características de aderência e a resistência mecânica
de argamassas cimentícias e para elaborar pontes de
aderência para contrapisos Topcem em espessuras
entre 15 e 35 mm.

Dados Técnicos:
Consistência: Liquido.
Consumo: 200 - 220 g/m² para
elaboração de ponte de aderência
para contrapisos
Embalagem: Galão (10 Kg)
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ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO
ARGAMASSAS ESPATULADAS

Argamassa de preparo
espatulada para aplicações finas
de secagem rápida.
Planiprep SC
Argamassa de preparo reforçada com fibras
para a rápida regularização de contrapiso em
espessuras de 1 a 25 mm.
Vantagens:
• Dispensa a necessidade de primer, com acabamento liso
ao contrapiso.
• Secagem e endurecimento muito rápido permitindo instalação de revestimento em 30 - 60 minutos.
• Mistura cremosa de consistência lisa e fácil aplicação.

Dados Técnicos:
Trabalhabilidade: 16 a 22
min.
Aplicação: Desempenadeira
de aço lisa.
Armazenagem: Um ano
quando armazenado na embalagem original a 23°C em
local seco.
Secagem: 30-60 minutos
Consumo:
20m² por demão em espessuras finas ou 500 g/m² por mm
de espessura).
Embalagem: Saco (4 Kg)
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ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO
TEMPO DE
ESPERA ANTES
DA INSTALAÇÃO

•

Nivorapid

•

•

•

•

•

•2

•

•

•

•1

30-60
min

30-60
min

30-60
min

30 min

16 N/
12
N/mm² mm²

•

•1

4-6
horas

12-24
horas

24
horas

2 horas

37
40
30
N/mm² N/mm² N/mm²

Após 28 dias

•

Após 7 dias

•

Após 1 dia

Piso de madeira colado,
OSB, compensado naval

•2

Pedestres

Cerâmica, granilite e
pedra natural

•

Madeira

Concreto

•

Resilientes

Pisos aquecidos

•

Cerâmica e pedras

Contra pisos cimentícios

•

Reboco de gesso

Pisos

•

RESISTÊNCIA À
COMPRESSÃO

Reboco cimentício

Paredes

Planiprep SC •

LIBERAÇÃO
PARA
TRÂNSITO

Aço e metais

Áreas internas

SUBSTRATOS

1-20 mm

ONDE USAR

1-10 mm

ESPESSURA

20 N/
mm²

•1 - Aderência melhorada com a prévia aplicação de Primer G.
•2 - Antes de iniciar o ciclo da planta para ligar o aquecimento.

Nivorapid

Nivorapid é uma argamassa de preparo de alta
resistência à compressão (40 MPa) para regularizações
de 2 a 20 mm.
Ideal para locais onde é exigida secagem rápida e alta
resistência, para formar rampas, tampar buracos, etc.

Dados Técnicos:
Consistência: Pó fino.
Tempo de espera antes da colagem: 4 - 6 horas
Tempo de pega inicial: 15 - 25 minutos
Consumo: 1,6 Kg/m² por mm de espessura.
Embalagem: Saco (25 Kg)

BETONILHAS
CIMENTÍCIAS

C40-F10
A2fl-s1
CONFORME À NORMA EUROPEIA
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ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO
ARGAMASSAS AUTONIVELANTE

Argamassa autonivelante de
secagem rápida e alta resistência
Ultraplan Maxi
Argamassa de regularização autonivelante de
pega e secagem rápida para aplicações em
espessuras de 3 a 40 mm em única demão.
Vantagens:
• Regularização de alta resistência, mesmo em espessuras
baixas.
• Acabamento liso, reduz o consumo de cola.
• Efetivamente elimina desníveis até 40 mm em uma única
aplicação
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Consumo:
1,7 Kg/m² por mm de espessura.
Embalagem: Saco (25 kg)

LEVELLING
COMPOUNDS

EN 13813

Dados Técnicos:
Trabalhabilidade: 30-40
min.
Relação de mistura: 4,5
- 4,75 litros de água para 1
saco de 25 Kg
Resistência á compressão: 35 MPa em 28 dias
Tempo de espera para
colar madeira: 24 horas
por cm de espessura

C35-F7
A2fl-s1

ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO

Após 7 dias

Após 28 dias

•

•1

•2

•1

•3

12 horas 12 horas 24 horas

3 horas

12 N/
mm²

20 N/
mm²

26 N/
mm²

•

•

•1

•2

•1

•3

24 horas 1-3 dias 1-3 dias

3 horas

20 N/
mm²

27 N/
mm²

35 N/
mm²

•

•

•1

•2

•1

•3

24 horas 1-3 dias 1-3 dia

3 horas

•

•

30 N/
mm²

Resilientes

Madeira

•

Cerâmica e pedra

Após 1 dia

•

Pedestres

•

Cerâmica, granilite e
pedra natural

Planex HR Maxi

Concreto

•

RESISTÊNCIA À
COMPRESSÃO

Pisos aquecidos

Ultraplan Maxi

LIBERAÇÃO
PARA
TRÂNSITO

Contra pisos cimentícios

•

TEMPO DE ESPERA ANTES
DA iNSTALAÇÃO

SUBSTRATOS

Pisos

Áreas externas

3-40 mm

ONDE USAR

Áreas internas

Ultraplan Eco

2-20 mm

1-10 mm

ESPESSURA

•12 - recomendamos aplicação de Primer G diluído em 1:3 ou 1:1 de água.
•3 - aguardar 24 horas após a instalação para ligar o aquecimento.
• - recomendamos a aplicação de Eco Prim Grip sem diluir sobre bases não porosas antes da aplicação de argamassas autonivelantes da MAPEI.

Ultraplan Eco

Argamassa de regularização autonivelante, utilizada
para nivelar e/ou planificar, eliminando diferenças e
irregularidades entre 1 a 10 mm de espessura em uma
única aplicação.
Indicado para regularizações com espessura média mínima
de 3 mm antes da instalação de pisos de madeira.

Dados Técnicos:
Trabalhabilidade: 30 minutos
Tempo de espera antes da
colagem: 24h p/ madeira
Tempo de pega
inicial: 45 - 60 minutos
Consumo: 1,6 Kg/m² por mm de
espessura.
Embalagem: Saco (23 Kg)
CT

LEVELLING
COMPOUNDS

EN 13813

C25-F7
A2fl-s1

Planex HR Maxi

Argamassa autonivelante, resistente à umidade para
aplicações em espessuras de 2-20 mm em áreas molhadas ou ambientes externos.
Secagem rápida e alta resistência à compressão (30
MPa em 28 dias).

Dados Técnicos:
Trabalhabilidade: 45 - 60 minutos
Tempo de espera antes da
colagem: 24/72 horas p/ madeira
Consumo: 1,7 Kg/m² por mm de
espessura.
Embalagem: Saco (25Kg)
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ADESIVOS PARA MADEIRA
ADESIVOS PARA MADEIRA

Adesivo de poliuretano monocomponente para pisos de madeira
Ultrabond ECO 980
Indicado para colagem de pisos de madeira de
todos os tipos, Ultrabond Eco 980 possui
uma forte aderência inicial para manter os pisos
de madeira no lugar durante a instalação.
Vantagens:
• Monocomponente - não precisa misturar.
• Aumenta produtividade em 20-30%.
• Excelente consistência e transferência reduzindo pontos
ocos.
• Fácil de limpar do verniz de pisos prontos antes da cura
total.
• Rende 25% mais que os adesivos de PU bicomponentes.
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Dados Técnicos:
Trabalhabilidade: 45-60 min.
Consistência: Pasta fina.
Relação de mistura: Pronto
para usar

Consumo:
Espátula MAPEI Madeira 2023 m²/balde.
Embalagem: Balde (18,9l)

ADESIVOS PARA MADEIRA
Multilaminado

Bambu

Exótica

Manta de cortiça

•

•

•

•

•

•

•

Ultrabon Eco 995

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ultrabon Eco 975

•

•

•

•

•

•

•

•

Ultrabon Eco 575

•

•

Pastilha - piso

Multi strato

•

Pastilha - parede

Engenheirado

•

Parede

•

Piso

•

Áreas externas

Ultrabon Eco 980

Áreas internas

Madeira maciça < 10mm

REVESTIMENTO DE MADEIRA

Madeira maciça > 10mm

ONDE USAR

•

Ultrabond Eco 995

Adesivo 3 em 1, proteção contra umidade residual,
isolamento acústico e colagem num passo só.
Ultrabond ECO 995 é Indicado para colagem de pisos
de madeira de todos os tipos, elimina o processo de
dupla aplicação para isolamento acústico e barramento
de umidade residual.

Dados Técnicos:
Trabalhabilidade: 45-60 min
Consistência: Pasta fina.
Relação de mistura: Pronto para
usar
Consumo: 15 - 17,5 m²/balde
(encaixe para desempenadeira
incluso no balde)
Embalagem: Balde (18,9l)

Ultrabond Eco 975
Adesivo de poliuretano 100% sólidos, especialmente
formulados para pisos engenheirados, multistrato e
multilaminados.
O Ultrabond ECO 975 possui tecnologia Ultralite
reduzindo o peso do balde em aproximadamente 33%,
oferece pega rápida e excelente resistência final.

Dados Técnicos:
Trabalhabilidade: 45-60 min
Consistência: Pasta fina.
Relação de mistura: Pronto para
usar
Consumo: Espátula MAPEI
Madeira 20-23 m²/balde
Embalagem: Balde (18,9l)

Ultrabond Urethane Cleaner

Limpador de adesivos pronto para uso, feito especialmente para remover resíduos de adesivos de poliuretano
de pisos de madeira. Atóxico.
Ultrabond Urethane Cleaner é um produto para
limpeza de poliuretano, pronto a usar, projetado para
remover com eficiência resíduos de adesivos de uretano
úmidos.

Dados Técnicos:
Consistência: Liquido.
Relação de mistura: Pronto para
usar
Embalagem: Balde (946 ml)
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ADESIVOS PARA ACESSÓRIOS
ADESIVOS PARA RODAPÉS E ACESSÓRIOS

Adesivo à base de água de aderência
inicial rápida e forte
Ultrabond ECO 575
Adesivo acrílico com alto teor de sólidos para
colar rodapés de todos os tipos e pastilhas de
madeira na vertical.
Vantagens:
• Excelente aderência inicial, não mancha ou descolora rodapés
claros e é resistente à água depois de endurecido.
• Fácil de aplicar, pronta para uso e fácil de limpar.
• Ideal para aplicação de pastilha de madeira na vertical.

Ultrabond S997 1K
Adesivo tixotrópico a base de polímeros
híbridos para rodapés, escadas, perfis e
pastilha de madeira na vertical.
Ultrabond S997 1K pode ser aplicado
em camadas espessas em superfícies
horizontais e verticais;
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Dados Técnicos:
Trabalhabilidade: 25 min.
Consistência: Pasta cremosa.
Relação de mistura: Pronto
para usar
Consumo: 12 m/l por
cartucho e 1-1,3 kg/m² para
pastilhas de madeira.
Embalagem: Cartucho (325 ml)
e Balde (3,78 l)

Dados Técnicos:
Trabalhabilidade: 40 minutos
Consistência: Pasta.
Relação de mistura: Pronto para uso
Embalagem: Bisnaga (600 ml).

FERRAMENTAS

Higrômetro
eletrônico Mapei
Higrômetro de impedância
elétrica para rápidos resultados
qualitativos de umidade residual
em contrapisos cimentícios.

Espátula dentada
Mapei para
madeira
Espátula dentada em aço azul
para uso com Ultrabond Eco
980 e Ultrabond Eco 975.

Higrômetro a
carbureto Mapei

Kit em mala de aço para executar
ensaios de carbureto de cálcio.
Vem com 100 ampolas e todos
os acessórios necessários.

Rodo nivelador
de aço
Regulável (de 3 a 40 mm) é ideal
para aplicação das argamassas
autonivelantes da linha Ultraplan
e Ultratop.

Consumo: 1 - 1,350 kg/m²

Alisador de aço
com madeira

Com 60 cm, é ideal para fazer
acabamento nas argamassas
autonivelantes da linha Ultratop
e Ultraplan, especialmente em
espessuras acima de 5 mm.

Rolo fura bolhas
Ideal para fazer acabamento nas
argamassas autonivelantes da
linha Ultraplan em espessuras
inferiores a 5 mm.
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Documentação técnica

MAPEI Brasil Materiais de Construção LTDA
Avenida Paulista, 1636, cj. 508
Bela Vista, São Paulo - SP
CEP 01310-200
Tel. +55 11 3386-5151
www.mapei.com.br
info@mapei.com.br
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C.P. MK 832061 (BR) 07/2017

No menu você pode encontrar toda a documentação técnica,
dividida por linhas de produtos e tipologias de documentação.

/mapeibr

