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R 775
Aditivo para massas de regularização

Primário para
suportes permeáveis

• Primário aquoso para suportes de cimento porosos e
absorventes

• Aditivo para Thomsit Beflex Plus+ e Thomsit AGL DP
• Aplicável a rolo
• Rendimento elevado
• Baixa emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (COV’s)

Primário para o tratamento de betonilhas porosas e absorventes,
antes dos trabalhos de regularização ou de colagem. Aditivo para
as massas de regularização Thomsit Beflex Plus+ ou Thomsit
AGL DP, permitindo obter maiores espessuras por camada,
melhorar a resistência e elasticidade e para impedir uma secagem
demasiado rápida e consequente formação de fendas.
Não é indicado para suportes impermeáveis e não porosos nem
para superfícies com teores de humidade superiores a 3,5 % ou
pisos térreos
A baixa emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (COV’s),
contribui para a melhoria da qualidade do ar no interior de
edifícios.

Campo de Aplicação

Dispersão aquosa de resinas sintéticas. Completamente isenta de
solventes.

Composição:

Aspecto líquido branco
pH 7 a 8
Densidade 1,05 kg/l
Tempo de espera nulo
Tempo de secagem 2 a 3 horas
Rendimento:
Como primário 100 a 150 g/m2 de produto diluído
Como aditivo às massas
de regularização

variável com a espessura por camada
(consultar o Modo de Emprego)

Dados Técnicos

Embalagens de 10 kg.

Embalagens:
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As superfícies têm que estar, de acordo com a norma DIN 18 365,
secas, limpas, sem fendas, serem resistentes à tracção e à
compressão e absorventes. Remover resíduos de cola, tintas ou
outros produtos. Caso não exista boa consolidação, deve-se
passar uma escova de aço e remover os resíduos com um
aspirador industrial.

Preparação do Suporte Preparação
da Superfície:

- Como primário para suportes de cimento porosos
Proporção da mistura: 5 kg Thomsit R 775: 25 l de água

Após misturar Thomsit R 775 com água na proporção de 1:5
aplicar sobre o suporte com trincha, pincel ou rolo. Em superfícies
muito porosas dar uma segunda demão, após secagem da
primeira, normalmente 2 a 3 horas.

- Como aditivo às massas de regularização Thomsit Beflex
Plus+ ou Thomsit AGL DP

Proporção da mistura:
25 kg Thomsit Beflex Plus+ ou Thomsit AGL DP: 1,25 kg
Thomsit R 775: 6,5 l de água

Esta mistura utiliza-se para aplicar camadas de Thomsit Beflex
Plus+ até 2 mm de espessura ou Thomsit AGL DP até 7 mm de
espessura ou para aumentar a resistência e adesividade das
massas. Quando se pretende regularizar sobre Thomsit R 775,
sobre Thomsit R 755, sobre primário de cola de contacto ou de
Thomsit R 760, recomenda-se a utilização desta mistura para as
massas.

- Regularização de um soalho ou de um piso industrial -
sujeito a cargas de empilhadores
Proporção da mistura: 25 kg Thomsit AGL DP : 7 kg Thomsit 
R 775 : 4 l água

Modo de Emprego:

Não misturar Thomsit R 775 com outros produtos. Consultar as
Fichas Técnicas das massas indicadas.

Informação Importante

Conservar as embalagens bem fechadas em local fresco e seco,
protegido da humidade. A uma temperatura de 20  C, o produto
tem um tempo de armazenamento mínimo de 24 meses.

Armazenamento:

Ficha de Segurança do produto disponível em www.thomsit.com

Limpeza de Ferramentas:

Considerando as diferentes condições de trabalho e a diversidade
dos materiais, recomendamos que procedam sempre a ensaios
prévios. As condições deste boletim técnico são fornecidas apenas
como orientação geral. Não podemos aceitar responsabilidade ou
obrigação em relação às indicações genéricas deste boletim. Em
caso de dúvida, deverão consultar os nossos Serviços de
Assistência Técnica.

Outras indicações:

As condições deste boletim técnico são fornecidas apenas como
 orientação geral e são baseadas no nosso conhecimento e
 experiência. Considerando as diferentes condições de trabalho e a
 diversidade dos materiais, recomendamos que procedam sempre a
ensaios prévios. Não podemos aceitar  responsabilidade ou obrigação
em relação às indicações genéricas deste  boletim. Em caso de dúvida,
deverão consultar os nossos Serviços de  Assistência Técnica.
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