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ACRILBOND® ADERÊNCIA

Chapiscos convencionais, projetados ou rolados.

Aplicação

Argamassas de assentamento cerâmico.

Argamassas de revestimento para áreas internas e 
externas.

Diluir 1:2

Dosagem

Diluir 1:3

Diluir 1:2

Estucagem de pisos e paredes.

Ponte de aderência entre pisos de concreto.

Como melhorador de caiações.

Diluir 1:2

Diluir 1:1

Diluir 1:3

No combate à infiltrações. Diluir 1:1

• Ponte de aderência química entre
substratos cimentícios;

• Reduz a permeabilidade do substrato;
• Reduz as fissuras;
• Melhora a trabalhabilidade;
• Aumenta a adesão das argamassas.

VANTAGENS PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

Aspecto visual: Líquido branco leitoso

PH: 9

Densidade (g/cm³):  1,01

Solubilidade em água: TotalTeor de não voláteis: 23%

Utilizações:
Ponte de aderência química: aplicar o composto adesivo diluído 1:1 no piso existente, previamente saturado 
com água, aplicar a diluição de ACRILBOND® ADERÊNCIA com bomba costal e concomitantemente lançar o 
concreto novo (overlay) sobre o piso existente.
Reparos/Assentamentos/Revestimentos: Reparos são feitos com espessura máxima de 0,5 cm, utilizando a 
água de amassamento das argamassas diluídas 1:2 ou 1:3 (assentamento de cerâmicas). Aplicar a 
argamassa de reparação sobre superfície limpa, porosa e isenta de pó ou oleosidade.
Chapiscos: Não é recomendado o uso de cimento de pega lenta (CP III e CP IV). Traço indicado: 1 parte 
cimento Portland e 3 partes areia média (1:3). Aspergir com brocha sobre a superfície o composto adesivo 
diluído 1:2 sobre superfície umedecida com água e aplicar o chapisco com a água de amassamento na diluição 
1:2. 
Argamassas de assentamento: Traço indicado: 1 parte cimento Portland: 3 partes areia média seca e 
peneirada (1:3). Aspergir com brocha sobre a superfície o composto adesivo diluído 1:2 sobre superfície 
previamente umedecida com água e aplicar a argamassa com a água de amassamento na diluição 1:3.

MODO DE APLICAÇÃO

Compostos orgânicos voláteis: 1,0g.L-1

Ponte de aderência ACRILBOND® ADERÊNCIA é uma resina 
sintética de alto desempenho utilizado como ponte de 
aderência química entre substratos cimentícios (overlays) que 
confere excelente plasticidade e aderência em argamassas, 
chapiscos e concreto a base de cimento tipo Portland. Sua 
base sintética reduz a permeabilidade e a retração dos 
substratos, possibilitando o uso em baixas espessuras.

SOLUÇÕES PARA PISOS E PAVIMENTOS EM CONCRETO

APLICAÇÕES 

ACRILBOND® ADERÊNCIA
Ponte de Aderência




