
Com estes 10 produtos estás preparado para 
qualquer desafio de pavimentos

O NOSSO “TOP-TEAM” 
O “POWER RANGE” DA 
THOMSIT

Contato: 91 842 81 71 / E-mail: comercial@gravibase.com
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CONSEGUE A
TUA VANTAGEM,

PROCURA O “POWER”
Com os 10 produtos Thomsit-Power-Range superas
90% dos desafios de pavimentos. Em todos os
suportes, em combinação com qualquer pavimento.

Mostra do que és capaz, "Get the Power".

4 VOLTAS, 10 JOGADORES E UMA
EQUIPA

Entre o desafio e o sucesso final estão quatro etapas
(voltas de corrida).
Com os produtos selecionados "Power-Range" chegas ao
destino mais rápido e de forma mais profissional. Desde a

preparação do suporte, primário e nivelação até à
"colagem".

Com Thomsit tens prestações Top. Estás sempre um 
passo à frente.

Desenvolvemos as nossas
soluções há 75 anos sem
descanso. Otimizamos as
formulações dos nossos
produtos campeões e

facilitamos o teu trabalho o
máximo possível com conceitos inovadores nos nossos
produtos. Tudo com a melhor qualidade para conseguir o
pavimento perfeito.

COM THOMSIT FAZES QUALQUER
PAVIMENTO

A mais alta classificação
de baixa emissão para
produtos de fixação.

Thomsit valoriza uma construção
sustentável 

As mais elevadas
exigências na proteção
da saúde, segurança no
trabalho e "Usabilidade"
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Precisa de ajuda? Consulte o nosso técnico
da sua zona.

PASSO A PASSO PARA UM
PAVIMENTO PERFEITO

1. VOLTA
ANALISA E
PREPARA

Analisa as propriedades
(composições) do suporte.
Este deverá estar firme,
resistente e seco. As

camadas problemáticas deverão ser
eliminadas. Para regularizar e encher
vazios, utilizamos o produto inovador RS
88 cuja consistência poderá ser ajustada
(consistência seca ou mais fluida). 
Para nivelamento de baixa espessura 
(0,5-2 mm por camada) utilizamos o 
Beflex Plus.

2. VOLTA
PRIMÁRIO

O primário R 766 regula a
capacidade de absorção
e reforça a aderência das
próximas camadas. Estas
características funcionam

até sobre cerâmica.

4. VOLTA
COLAGEM

A colagem com o
adesivo assegura que
o revestimento está
fixo com segurança ao

substrato previamente preparado.
A escolha do adesivo depende
naturalmente do tipo de revestimento:
Escolhe Thomsit K 190F ou K 188E 
para revestimentos de borracha e PVC, 
UK 840 para revestimentos de alcatifa 
e CV/linóleo, e P 625 para todo o tipo 
de pavimentos de madeira.

3. VOLTA
NIVELAMENTO

Queres assegurar uma rápida
evolução do trabalho? Usa
simplesmente um produto
adequado de nivelamento
para obter um suporte liso e

uniforme. Quanto mais lisa for a superfície,
maior a qualidade resultante da adesão.
Além disso, poupamos adesivo e o nosso
precioso tempo. Escolhe o produto adequado
tendo em conta o tipo de substrato: XXL 
XPRESS e DX para betonilhas cimentícias, 
mosaicos e adesivos antiguos impermeáveis; 
AS 1 RAPID para bases de anidrite, asfálticos e 
placas de madeira.
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1ª VOLTA

ANALISAR E PREPARAR
Com o power-range instalas pavimentos sobre quase qualquer suporte, de forma profissional, 
segura e duradoura. O pré-requisito é que o suporte seja resistente. Para suportes húmidos 
ou de difícil avaliação, os nossos técnicos estão a disposição.

Os pré-requisitos:

ASSIM SE PREPARA O SUPORTE

Estabilidade da superfície

Através de uma lixagem 
intensa, eliminam-se as 
camadas problemáticas 
como restos de pavimentos 
antigos até chegar ao 
suporte estável. Com este 
tratamento consegues uma 
base segura.

Preenchimento de vazios ou nivelação 
são tarefas standard. A argamassa 
de secagem rápida THOMSIT RS 88 
oferece uma consistência variável, de 
mais seca a mais fluida.

Corregir a planimetria do suporte 
é fundamental. A argamassa 
autonivelante Thomsit Beflex Plus+, 
de fácil aplicação, permite corrigir 
desníveis de até 2mm por camada.

Um suporte limpo é 
obrigatório. Elimina o pó com 
um aspirador profissional 
e assim garantes uma 
aderência necessária para 
as próximas camadas. 

CONSEGUE A MELHOR POSIÇÃO NA GRELHA DE PARTIDA COM O NOSSO POWER RANGE

Limpeza

Irregularidades

Irregularidades

PREPARAR,
PRONTO,
COMEÇAR!

VARIÁVEL. SEM TENSÃO. RÍGIDO.
THOMSIT RS 88
Esteja na dianteira com a nossa Argamassa de Reparação Rápida
para enchimentos e nivelamentos.
• Consistência ajustável - desde fluida até consistência mais seca.
• De 1 até 100 mm numa única aplicação.
• Consistência facilmente trabalhável.
• Rapidamente pronta para receber o revestimento.

VARIÁVEL. SEM TENSÃO. RÍGIDO.
THOMSIT BEFLEX PLUS+
Corrija as irregularidades de forma simples com a nossa argamassa 
autonivelante de baixa espessura por camada.
• Consistência autonivelante de fácil aplicação.
• De 0,5 a 2 mm por camada.
• Consistência facilmente trabalhável.
• Recobrimento às 24 horas com revestimentos elásticos.
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MULTIUSOS.
SECAGEM RÁPIDA.
ELEVADO RENDIMENTO.
THOMSIT R 766
Este primário multiusos ajuda a conseguir ótimas condições
para a superfície, para praticamente todos os suportes.
• Secagem muito rápida.
• Muito concentrado com um rendimento muito elevado.
• Multiusos em substratos absorventes e não absorventes.
• Colorido, desta forma é facilmente visivel na superfície.

Resíduos de materiais
antigos

Betonilhas de cimento

ÓTIMA ADESÃO
ATÉ EM SUPERFÍCIES
DIFÍCEIS

A absorção do suporte tem uma influência considerável no produto de nivelamento: uma
demasiado rápida perda de água pode, por exemplo, provocar fissuração. O uso de um
primário como o R 766 é muito importante.

No entanto, o primário não ajusta apenas a absorção do substrato, também promove a
adesão das camadas de nivelamente aplicadas posteriormente, mesmo em substratos muito
lisos como sejam os mosaicos cerâmicos.

2ª VOLTA

APLICAÇÃO DO PRIMÁRIO

THOMSIT RS 766: MULTIUSOS PARA DIFERENTES 
SUPORTES

Cerâmica/Pedra natural Madeira (placas de 
aglomerado, placas,
OSB)

O NOSSO POWER RANGE PARA UMA COLAGEM PERFEITA EM TODOS OS SUPORTES



PODEROSO. ULTRALISO. 
ELEVADA RESISTÊNCIA.
THOMSIT XXL XPRESS
A nossa argamassa de nivelamento premium permite conseguir 
superfícies ultralisas mas muito resistentes, especialmente em áreas 
sujeitas a cargas e tensÕes elevadas. 
• Rapidamente pronto para receber o pavimento.
• Uma superfície ultralisa ajuda a poupar adesivo.
• Também adequado para uso em lojas, hospitais e ambientes industriais.

LISO. RESISTENTE. FLUIDO.
THOMSIT DX
Argamassa ideal para nivelar quase qualquer tipo de suporte.
• Grande resistência.
• Acabamento com superfície muito lisa.
• Adequado para uso por baixo de parqué.

RÁPIDO. FORTE. SEM TENSÃO.
THOMSIT AS 1 RAPID COM FORMULA MELHORADA
Com esta argamassa de nivelamento à base de sulfato de cálcio 
podemos intervir inclusivamente em suportes difíceis.
• Virtualmente sem tensões.
• Alta resistência.
• Superfícies ultralisas para um baixo consumo de adesivo.

Betonilha cimentícia

Betonilha de anidrita

Cerâmica

Betonilha asfáltica

Adesivos antigos
impermeáveis

Placas de aglomerado /
placas OSB / betonilhas
secas

3ª VOLTA

QUAL O PRODUTO DE NIVELAMENTO MAIS ADEQUADO?

O NOSSO POWER RANGE PARA SUPERFÍCIES ULTRALISAS.

NIVELAMENTO
Regularizar e alisar o suporte com um produto adequado é de importância chave.
Desta forma, produzimos ótimas condições de instalação para o revestimento seleccionado,
tornando mais fácil a aplicação e reduzindo adicionalmente o consumo do adesivo. O
resultado: suporte com absorção uniforme o que constitui um requisito importante para
colagem eficaz. Alcatifas e outros revestimentos resilientes podem ser aplicados de uma
forma mais fácil e segura.
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FÓRMULA
MEJORADA

FÓRMULA
MEJORADA

NIVELAMENTO
DE PAVIMENTOS
IRREGULARES



COLAGEM
SOB
CONTROLO
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RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO.
REFORÇADO COM FIBRAS. ECONÓMICO.
THOMSIT K 190 F
O teu adesivo poderoso reforçado com fibras para colagem segura
do revestimento resiliente.
• Muito baixo consumo.
• Curto tempo de instalação.
• Elevada resistência ao cisalhamento.

MULTIUSOS. EFICIENTE. UNICO.
THOMSIT UK 840
O teu adesivo poderoso multiusos para executar quase todas as tarefas.
• Adesão poderosa, adequado para diferentes revestimentos.
• Económico, um produto para muitas aplicações.

EXTRAFORTE. POUPANÇA. VERSÁTIL.
THOMSIT K 188E
Adesivo especial extra para revestimentos de PVC, CV e borracha. 
• Fixação extraforte.
• Grande poupança no consumo.

PODEROSO. VERSÁTIL. DURADOURO.
THOMSIT P 625
O seu adesivo bicomponente de PU para pavimentos de madeira. 
• Sem água nem dissolventes.
• Apto para todo o tipo de revestimentos de parquet e madeira.
• Endurece independentemente da espessura aplicada.

O adesivo cria uma ligação firme entre o revestimento e o suporte.
A colagem com adesivo é a melhor escolha para conseguir uma estrutura de
revestimento com uma elevada vida útil. Durabilidade e resistência
- mesmo quando exposto a cargas de "cadeiras com rodas". Em certos casos, os
revestimentos podem ser aplicados por colagem em seco para que seja possível a
remoção posterior. Ou são aplicados com "anti-skid tackifier" para assegurar
anti-deslizamento. Antes de executar estas tarefas especiais, consulte o técnico
Thomsit.

O NOSSO POWER RANGE PARA COLAGEM SEGURA DE TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO.

A ESCOLHA MAIS ADEQUADA DO ADESIVO
DEPENDE DO TIPO DE REVESTIMENTO

Revestimento de PVC e borracha Alcatifas/carpetes, CV e
revestimento de linóleo

Todos os tipos de parquet

COLAGEM
4ª VOLTA
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3º VOLTA: NIVELAMENTO

2º VOLTA: PRIMÁRIO

4ª VOLTA: COLAGEM1º VOLTA: ANÁLISE E PREPARAÇÃO

Para mais informação sobre 
aplicação e consumos, consulte as 
nossas Fichas Técnicas disponíveis 
em www.thomsit.com.

1 Eleger uma argamassa de nivelamento adequada. Misturar com 
um berbequim misturador para conseguir uma mistura homogénea 
e sem grumos.
2  Verter a argamassa de nivelamento sobre o suporte.

3 Estender uniformente com uma talocha dentada.
4 Terminar com a passagem de um rolo de picos sobre a área 
recém nivelada para obter uma superfície especialmente lisa.

1  Eliminar a sujidade da superfície do suporte.
2  Aplicar o primário THOMSIT R 766:
- sobre suportes absorventes, o primário deverá 
ser diluido com água numa relação de 1:4.
- sobre suportes não absorventes a relação de 
diluição deverá ser de 1:1. 
- sobre camadas de resina de reação utilizar o R 
766 sem diluir.
3  Aplicar uma camada uniforme de THOMSIT R 

766 com rolo.

1  Verificar bem o suporte. É resistente e está seco? As superfícies 
instáveis ou em mau estado deverão ser lixadas ou fresadas, e 
logo limpas.

2  Se existirem fissuras deveremos abri-las com uma rotaflex ou 
máquina de corte.

3 Utilizar a Argamassa de Reparação Rápida THOMSIT RS 88 
para nivelar as diferenças de altura entre 2 divisões adjacentes ou 
para tapar buracos de maiores dimensões no suporte.

MOSAICOS DE VINIL LVT
1  Aplicar THOMSIT K 190 F com uma talocha dentada A2. Aplicar apenas a 

quantidade de adesivo que possa recobrir-se com o revestimento enquanto o 
adesivo está ainda húmido.

2  Após um breve tempo de evaporação, coloque os mosaicos sobre a camada 
de adesivo e pressione para baixo, para assegurar uma boa transferência de 
adesivo.

ALCATIFAS, CV E LINÓLEO
1  Dependendo da textura do reverso, eleger o tamanho do dente B1 ou B2 para 

aplicar o adesivo THOMSIT UK 840. 
2 Após aprox. 10 minutos de tempo de evaporação, colocar o revestimento têxtil 
sobre o adesivo húmido. Pressionar com cuidado o revestimento.

PARQUET 
1  Aplicar com talocha dentada a quantidade adequada de THOMSIT P 

625 que possa recobrir-se com o parquet, dentro do tempo aberto. 
2 Assegurar uma boa transferência de adesivo à parte inferior do 
parquet e evitar colar os bordos. Respeitar uma distância mínima à 
parede de 10 mm.1
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ALTAS PRESTAÇÕES 
PASSO A PASSO
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