


PAVIMENTOS POLIMÉRICOS
FASES DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE
UM PAVIMENTO INDUSTRIALA Seire é uma empresa especializada

na realização e renovação integral de
todo o tipo de pavimentos de resina,
em ambientes domésticos, comerciais
ou industriais.

Para isso, a Seire dispõe de uma ampla
gama de sistemas que permitem oferecer
as soluções mais adequadas para cada
caso. Tanto para a preparação do suporte,
como para eventuais pré-nivelamentos
e revestimentos finais de resina, os
quais irão conferir ao pavimento as ele-
vadas resistências químicas e mecânicas
necessárias para ir ao encontro das ne-
cessidades estéticas e funcionais mais
exigentes.

Estudo da utilização final
A identificação das propriedades requeridas segundo a utilização
final do pavimento em relação a resistências mecânicas, químicas,
higiénicas, estéticas, etc, irão determinar a seleção do tipo de
sistema mais apropriado a instalar.

Devem ser tidos em consideração os seguintes fatores condicio-
nantes:

Planimetria: 
Um pavimento devidamente plano apresenta maior conforto e
durabilidade. Com a aplicação da argamassa autonivelante SEI-
RECEM NIVELACIÓN, obtém-se facilmente uma óptima plani-
metria.

Resistência mecânica:
Tanto as argamassas de reparação, como as autonivelantes e os
revestimentos oferecidos pela Seire apresentam elevadas
resistência à compressão, desgaste, etc.

Propriedades antideslizantes:
As zonas de tráfego (especialmente em condições de manchas
de água ou óleos e gorduras) requerem uma determinada resis-
tência ao deslizamento em função das condições de utilização. 

Resistência à temperatura:
Um dos problemas mais habituais em pavimentos industriais é o
choque térmico. Segundo o regime térmico esperado deve esco-
lher-se o sistema mais adequado.

Permeabilidade aos líquidos:
Os requisitos do meio-ambiente atuais são rigorosos quanto à
impermeabilidade dos revestimentos para a proteção do betão e
para evitar que as substâncias contaminantes acedam às águas
subterrâneas. 

Resistência ao fogo:
Para a utilização de pavimentos poliméricos em determinadas
instalações ou áreas específicas, como saídas de emergência, é
imprescindível ter em consideração a sua resistência ao fogo,
segundo a norma vigente a que os locais estão sujeitos.

Higiene e facilidade de limpeza: 
São aspetos fundamentais na indústria da alimentação, bebidas,
farmacêutica ou química, onde os requisitos em matéria de
higiene exigem a realização de pavimentos contínuos, passíveis
de ser limpos e desinfetados facilmente. 

Pintura e acabamento superficial.

Estudo do suporte existente
As principais patologias que ocorrem num pavimento provêm,
normalmente, do estado do suporte (humidade residual alta,
resistências baixas, más planicidades, fissuras, etc). Estes fatores
impõem-nos uma maior exigência na seleção de um sistema
capaz de fornecer uma solução definitiva na preparação do
suporte base.

Nivelação do suporte (opcional segundo as necessida-
des)
Uma vez feita a limpeza e saneamento do suporte, proce-
de-se à aplicação do primário e à posterior colocação em
obra de cimento autonivelante SEIRECEM NIVELACIÓN (ou
de uma micro-argamassa de regularização) realizada com
resina epóxi, por ex.: SEIREPOX IMPRIMACIÓN, e areia de
quartzo de 0,4 mm, considerando sempre os factores ante-
riormente descritos, bem como as condições ambientais em
que o suporte se encontra.

SEIRECEM NIVELACIÓN: Argamassa cimentícia autonivelante
especialmente pensada para nivelar pavimentos industriais
em camadas de 8 a 50 mm. Utilização em interiores. Certi-
ficação EN 13813: CT C25 F7 A15. Comportamento ao fogo
A2flS1.

Antes da aplicação do mesmo, deverá consultar as condições
de utilização dos produtos SEIRE nas respetivas Fichas
Técnicas disponíveis no sítio web www.seire.es. 

É imprescindível para o funcionamento do pavimento durante
a sua vida útil, o desenho e execução correta das juntas (di-
latação, construção, retração, etc), as ligações entre muro e
laje, esgotos e sargetas, condutas, ligações elétricas em pa-
vimentos condutivos, etc.

Acabamento do pavimento
A camada de acabamento dará ao pavimento as diferentes
características que tenhamos selecionado para o pavimento,
no que toca a resistência química, impermeabilidade,
facilidade de limpeza, características antideslizantes e esté-
ticas.

O acabamento de um pavimento industrial pode ser realizado
com uma pintura epoxi, acrílico, de poliuretano, ou com au-
tonivelantes epoxi ou poliuretânicos ou múltiplas camadas
de morteiros epoxídicos secos, em função das necessidades
específicas requeridas para cada caso.

PRIMÁRIOS:

O primário do suporte é um ponto chave na realização
de um pavimento. 

A utilização de primários melhora a união entre o re-
vestimento final e o suporte, consolida o substrato,
micro regulariza a superfície e evita que possíveis
fluidos presentes no suporte afetem o revestimento
final (subida de borbulhas de ar em autonivelantes, hu-
midade...).

A Seire dispõe de uma gama completa de primários es-
pecíficos para abranger todas as necessidades prove-
nientes do dia-a-dia na realização de pavimentos.

SEIREPOX IMPRIMACIÓN: Primário epoxídico bi-
componente 100% sólidos, sem solventes para pavi-
mentos contínuos poliméricos sobre suportes secos e
porosos. 

SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL: Primário à base
de resina epoxídica, sem solventes, para pavimentos
contínuos poliméricos sobre suportes secos e porosos,
de secagem ultra-rápida. 

SEIREPOX IMPRIMACIÓN HUMEDAD: Primário
epoxídico bi-componente para pavimentos contínuos
poliméricos sobre suportes húmidos (H.R.≤8%).

SEIREGROS PRIMER: Ligante epoxídico bi-compo-
nente multifuncional. Pode ser utilizado enquanto pri-
mário, como camada intermédia de regularização ou
como enchimento de fissuras e juntas de retração. 

SEIRETAR R: Primário à base de resinas epoxídicas,
sem solventes, alteradas com alcatrão. Ideal como pri-
mário de suportes à base de aglomerados asfálticos
em que seja necessário construir um pavimento poli-
mérico.
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3 Preparação do suporte existente
O elemento fundamental para o êxito dos trabalhos encon-
tra-se na obtenção de uma boa aderência entre o suporte
base e a argamassa.

Betão novo: 
Os suportes de betão devem ser submetidos a um tratamento
mecânico que garanta a eliminação da leitada superficial,
garantindo a abertura perfeita do poro, sem comprometer a
coesão superficial do betão. Posteriormente deve-se varrer
e aspirar convenientemente.

Deverá ser comprovado que o suporte de betão possui uma
idade mínima de 28 dias, período durante o qual se produziu
uma retração inicial e foi alcançada a resistência do material
e o nível de humidade está próximo aos de equilíbrio. A hu-
midade residual dos suportes não deve superar 4% para
aplicação correta de um revestimento polimérico.

Renovação: 
O suporte deverá ser firme, sem fissuras nem lascas e deve
estar limpo e livre de vernizes, ceras, gorduras, óleos,
asfaltos e substâncias contaminantes semelhantes. As su-
perfícies contaminadas serão tratadas mecanicamente me-

diante lixagem, granalhagem, fresagem ou jacto de areia. O
pó e outros resíduos deverão ser eliminados usando um as-
pirador.

• Betão velho e estragado: as imperfeições e gretas
devem ser reparadas e deve ser feita uma camada fina
de nivelação.

• Betão estragado e pouco resistente: deve ser feito uma
betonilha mais resistente.

• Com revestimento cerâmico: se as peças estiverem devi-
damente agarradas, aplica-se uma resina epóxi saturada
com areia de quartzo. Caso a adesão não seja óptima,
as peças devem ser retiradas e deverá ser aplicada uma
camada fina de nivelação.

As juntas de retracção ou fissuras deverão ser devidamente
tratadas: abertura das juntas, preenchimento -com talocha
ou espátula- com argamassa epóxi confeccionada com
resina epoxídica (por ex.: PRIMÁRIO SEIREPOX) e areia de
quartzo 0,4 mm. 

Posteriormente aspira-se o suporte. 

O processo varia segundo o tipo de suporte e o seu estado
actual.
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Suporte

SISTEMAS DE PAVIMENTOS EPOXÍDICOS

SISTEMA DE PINTURA

Utiliza-se na proteção de pavimentos
com requisitos físico-químicos ligeiros ou
médios (estacionamentos, armazéns, zo-
nas de proteção de baixo impacto, etc).
Consiste num revestimento final de resina
de baixa espessura (< 500 μm), normal-
mente aplicada a rolo. Consiste numa
primeira camada de primário e uma ou
duas camadas posteriores de acabamento. 

Primário:

O primário adequado será selecionado
de acordo com as necessidades. Em sis-
temas de pintura com base aquosa o pri-
mário apenas pode ser o próprio revesti-
mento diluído com água; em sistemas
de base solvente pode utilizar-se um pri-
mário propriamente dito ou o próprio re-
vestimento ligeiramente diluído. Em sis-
temas 100% sólidos é obrigatório utilizar
um dos primários referidos no ponto an-
terior. 

Camada(s) de acabamento (torna-se
sempre aconselhável a sua aplicação
em duas camadas):

SEIREPOX W: Pintura epóxi em base
aquosa de baixo nível de emissões. Es-
pecialmente indicada para a sua aplicação
em pavimentos sujeitos a trânsito pedonal
e veículos ligeiros (garagens, armazéns,
indústria ligeira...). 

SEIREPOX D20: Pintura epóxi em base
solvente. Especialmente indicada para a
sua aplicação em pavimentos sujeitos a
trânsito de veículos ligeiros e peões (ga-
ragens, armazéns, indústria ligeira...).

SEIREPOX MF: Revestimento epóxi 100%
sólido. Multifunções. Formulado especial-
mente para a sua aplicação universal
(pintura, multicamadas ou autonivelante).
Alta resistência química e mecânica. Sem
solventes. Baixos níveis de emissões.

Descrição Camada Material Consumo

Pintura
Epoxi

0* SEIREPOX IMPRIMACIÓN* 200-300 gr/m2

1
SEIREPOX 10W (diluído) /

SEIREPOX D20 (diluído) / SEIREPOX MF
200-500 gr/m2

2
SEIREPOX 10W / 

SEIREPOX D20 / SEIREPOX MF
150-500 gr/m2

*Quando se utiliza SEIREPOX MF, seleccionar-se-á um dos primários da gama Seire; aparece o SEIREPOX
IMPRIMACIÓN como sendo o mais usual.

Suporte

SISTEMA AUTONIVELANTE

Um autonivelante de resina é uma arga-
massa fluida de resina que admite uma
adição de areia de sílica fina que, aplicada
em espátula dentada e após um processo
de remoção de ar com rolo de picos,
cria uma superfície lisa e plana. Aplica-
se numa espessura de 1-2 mm. O seu
acabamento final confere a este sistema
boas propriedades higiénicas pela sua
facilidade de limpeza, resistência física
e química, além de um aspeto estetica-
mente atraente.

Primário:

Um primário correto no sistema autoni-
velante é algo básico para evitar a subida
de bolhas desde o suporte, as quais
iriam criar uma superfície afetada pelo
aparecimento de crateras e poros. Em
suportes muito poroso pode ser neces-
sário aplicar duas camadas de primário.
O primário a utilizar será selecionado de
entre a gama de primários Seire. 

Autonivelante:

SEIREPOX MF: Revestimento epoxi 100%
sólido. Multifunções. Formulado espe-
cialmente para a sua aplicação universal
(pintura, multicamadas ou autonivelante).
Alta resistência química e mecânica.
Sem dissolventes. Baixos níveis de emis-
sões.

Proteção (opcional):

PROBITANO R ANTIRRAYADO: Reves-
timento de poliuretano alifático de 2
componentes, especialmente indicado
para o acabamento e proteção de pavi-
mentos poliméricos e de betão, cuja
função é aumentar a sua resistência à
abrasão, estabilidade ao exterior e a re-
sistência a agentes químicos.

Descrição Camada Material Consumo

Argamassa autonivelante de resina 
com areia fina de sílica (0,2-0,4mm)

Relação resina-árido
1:0.5-1:0.7

1 SEIREPOX IMPRIMACIÓN* 200-300 gr/m2

2 SEIREPOX MF: AREIA DE SÍLICA (0,4 mm)
1,8-2 Kg/m2/mm (de ligante) :
0,9-1,6 Kg/m2/mm (de areia)

3 PROBITANO R ANTIRRAYADO (opcional) 50-80 gr/m2

*Seleciona-se um dos primários da gama Seire, SEIREPOX IMPRIMACIÓN aparece como o primário mais comum.
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123 Suporte

SISTEMAS DE PAVIMENTOS EPOXÍDICOS

SISTEMA MÚLTI-CAMADAS

O sistema de multicamadas é um método
de aplicação que permite criar pavimentos
muito resistentes mecanicamente com
uma poupança considerável de ligante.
Utilizam-se ligantes 100% sólidos (como
o SEIREPOX MF) aplicados com espátula
de borracha, que posteriormente se pol-
vilha com areia de quartzo fino (0,6
mm) entre camadas. Este tipo de pavi-
mento é muito apropriado para a sua
aplicação em áreas onde seja necessária
uma grande resistência mecânica e quí-
mica, com elevadas propriedades anti-
derrapantes. A espessura do sistema é
variável segundo o número de camadas,
sendo o mínimo aconselhável de 3 mm.

Primário:

Será selecionado, de entre a gama de
primários Seire, o primário adequado às
necessidades da obra. 

Camada intermédia e acabamento:

SEIREPOX MF: Revestimento epoxi
100% sólido. Multifunções. Formulado
especialmente para a sua aplicação uni-
versal (pintura, multicamadas ou auto-
nivelante). Alta resistência química e
mecânica. Sem solventes. Baixos níveis
de emissões.

SEIREPOX MULTICAPA: Revestimento.
Espessura elevada. Alta resistência física
e química. Especialmente criado para a
sua aplicação em técnica multicamadas.

Suporte

SISTEMA ARGAMASSA SECA

O sistema de argamassa seca é um sis-
tema de resistência mecânica elevada e
espessura elevada (5-8 mm) que é feito
através da mistura de um ligante epoxí-
dico com areia de sílica de 0,8 mm de
diâmetro na proporção 1:6 - 1:8. Aplica-
se utilizando um espalhador e uma régua
de nivelação, que apoiadas sobre duas
guias, permitem deixar na espessura de-
sejada, sempre com uma espessura mí-
nima de 4 mm. De seguida será com-
pactada e alisada com talocha mecânica
para epóxi ou com espátula metálica.
Para facilitar esta operação é aconselhável
limpar, de vez em quando, a espátula
com diluente.

O seu acabamento rugoso confere ca-
racterísticas antiderrapantes e utiliza-se
normalmente em zonas de elevada soli-
citação mecânica.

Primário:

SEIREPOX TOP PLUS: Ligante epoxídico
transparente 100% sólidos, válido como
primário, camada intermédia e selagem.
Alta resistência química e mecânica.

Camada intermédia:

A argamassa deve ser aplicada com o
primário ainda fresco.

SEIREPOX TOP PLUS: Ligante epoxídico
transparente 100% sólido válido como
primário, camada intermédia e selagem.
Alta resistência química e mecânica.

Acabamento:

SEIREPOX TOP PLUS: Ligante epoxídico
transparente 100% sólido válido como
primário, camada intermédia e selagem.
Alta resistência química e mecânica.

Descrição Camada Material Consumo

Argamassa de resina com relação 
resina-areia 1:6-1:8

Areia fina de sílica de 0,8 mm

1 SEIREPOX TOP PLUS 200-300 gr/m2

2 SEIREPOX TOP PLUS : AREIA DE QUARTZO 0,8 mm 2 kg/m2/mm (de mistura)

3 SEIREPOX TOP PLUS/SEIREPOX MF1) 500-600 gr/m2

1) Pode utilizar-se SEIREPOX MF caso se deseje um acabamento com cor.

Descrição Camada Material Consumo

Argamassa de resina com 
relação resina-areia 1:4

Areia fina de sílica 
de 0,3-0,6 mm

1
SEIREPOX IMPRIMACIÓN1) : AREIA DE QUARTZO 0,4 mm

Relação da mistura 1:0,4
600-700 gr/m2

2 Saturação com AREIA DE QUARTZO 0,6 mm 4 Kg/m2

3
SEIREPOX MF/SEIREPOX MULTICAPA2) : AREIA DE QUARTZO 0,4 mm

Relação da mistura 1:0,4
600-700 gr/m2

4 Saturação com AREIA DE QUARTZO 0,6 mm 4 Kg/m2

5 SEIREPOX MF/SEIREPOX MULTICAPA2) 600-700 gr/m2

1) Seleciona-se um dos primários da gama Seire, SEIREPOX IMPRIMACIÓN aparece como o primário mais comum. 
2) Existem versões do SEIREPOX MULTICAPA com características especiais SEIREPOX MULTICAPA SNELL, SEIREPOX MULTICAPA AL (consultar tarifa Seire).

12345
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SISTEMAS DE PAVIMENTOS EPOXÍDICOS

SISTEMA AUTONIVELANTE CONDUTIVO

Pavimento desenvolvido para instalação
em locais que precisem de dissipação de
carga eletroestática: laboratórios eletrónicos,
blocos operatórios, armazéns de material
inflamável. Espessura aproximada: 2 mm.

É feito utilizando ligantes epoxídicos car-
regados com partículas condutoras da ele-
tricidade, as quais se aplicam sobre uma
malha de fitas de cobre auto-adesivas de
3x3 m de quadrícula, ligadas a tomadas
de terra (devem existir, no mínimo, 2 to-
madas de terra e uma a cada 100 m2).

IMPORTANTE: deve garantir-se a ligação
correta de toda a malha à terra, e que a
superfície total a cobrir tenha uma ligação
à terra, sem descontinuidades de juntas
através da aplicação de primário e da fita
de cobre.

Primário:

SEIREPOX IMPRIMACIÓN: Primário epo-
xídico bi-componente, sem solventes, para
pavimentos contínuos poliméricos sobre
suportes secos e porosos. 

Camada intermédia:

SEIREPOX IMPRIMACIÓN CONDUCTIVA:
Primário epoxídico bi-componente, sem
solventes, com cargas condutoras de ele-
tricidade. Camada base para pavimentos
contínuos condutivos. 

Acabamento:

SEIREPOX AUTONIVELANTE CONDUC-
TIVO: Revestimento epóxi auto-nivelante,
100% sólidos. Condutivo, formulado com
cargas especiais que dissipam a eletricidade.
Alta resistência química e mecânica. 

Suporte

SISTEMA EPÓXI TERRAZO

Argamassa epóxi de espessura média a
qual, após um processo de polimento,
apresenta um acabamento liso, muito
resistente mecanicamente e decorativo,
graças ao seu aspeto de terrazzo clássico
(unicamente em peças de grande tama-
nho). Espessura aproximada: 10 mm.

Realiza-se misturando ligantes epoxídicos
com cargas selecionadas (mármore, ba-
salto, vidro...) que, posteriormente, serão
polidos com polidoras de diamante até
à obtenção do acabamento desejado
(normalmente com acabamento em grão
220-400).

Primário:

Será selecionado de entre a gama de
primários Seire, o primário mais adequado
às necessidades da obra. 

Camada intermédia:

SEIREPOX TERRAZO: Ligante epoxídico
de cor especialmente desenvolvido para
preparar argamassas com mármore ou
vidro moído, com o qual serão feitos
terrazzos contínuos.

Acabamento:

SEIREPOX TERRAZO: Ligante epoxídico
de cor especialmente desenvolvido para
preparar argamassas com mármore ou
vidro moído, com o qual serão feitos
terraços contínuos.

SEIREPOX TOP PLUS: Ligante epoxídico
transparente 100% sólido válido como
primário, camada intermédia e selagem.
Alta resistência química e mecânica.

Descrição Camada Material Consumo

Argamassa de resina com relação 
resina-areia 1:5

Mistura de agregados 0-5 mm

1 SEIREPOX IMPRIMACIÓN1) 200-300 gr/m2

2 SEIREPOX TERRAZO : MISTURA DE AGREGADOS 2 kg/m2/mm (de mistura)

3 SEIREPOX TERRAZO/SEIREPOX TOP PLUS2) 500-600 gr/m2

1) Seleciona-se um dos primários da gama Seire, SEIREPOX IMPRIMACIÓN aparece como o primário mais comum. 
2) Utiliza-se o SEIREPOX TOP PLUS quando são utilizados cristais como agregados. 

Descrição Camada Material Consumo

Argamassa de resina com 
areia de sílica fina 
(0,2-0,4 mm)

Relação resina-árido: 1:0,3

1 SEIREPOX IMPRIMACIÓN1) 200-300 gr/m2

2 Malha de fitas de cobre, quadrícula de 3x3 m –

3 SEIREPOX IMPRIMACIÓN CONDUCTIVA 300-400 gr/m2

4 SEIREPOX AUTONIVELANTE CONDUCTIVO : AREIA DE SÍLICA (0,4 mm) 1,3 Kg/m2/mm

1) Seleciona-se um dos primários da gama Seire, SEIREPOX IMPRIMACIÓN aparece como o primário mais comum.
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SISTEMAS DE PAVIMENTOS POLIURETÂNICOS

Utiliza-se na proteção de pavimentos com
requisitos físico-químicos ligeiros ou médios
(estacionamentos, armazéns, zonas de pro-
teção de baixo impacto, etc), tanto em in-
teriores como em exteriores. Consiste num
revestimento final de resina de baixa es-
pessura (< 500 micras), normalmente apli-
cado a rolo. Consiste numa primeira camada
de primário e uma ou duas camadas pos-
teriores de acabamento. 

Primário:

PROBITANO R20: Revestimento colorido
de poliuretano bi-componente alifático,
com solventes. Especialmente indicado
para a sua aplicação em pavimentos sub-
metidos a trânsito pedonal e veículos
ligeiros (garagens, armazéns, indústria li-
geira...), bem como acabamento resistente
aos raios ultravioletas em sistemas epóxi
e de poliuretanos aromáticos. Para utilização
em interior e exterior.

Camada(s) de acabamento:

PROBITANO R20: Revestimento colorido
de poliuretano bi-componente alifático,
com solventes. Especialmente indicado
para a sua aplicação em pavimentos sub-
metidos a trânsito pedonal e veículos
ligeiros (garagens, armazéns, indústria li-
geira...), bem como acabamento resistente
aos raios ultravioletas em sistemas epóxi
e de poliuretanos aromáticos. Para utilização
em interior e exterior. Suporte

SISTEMA AUTONIVELANTE

Um autonivelante de resina é uma argamassa
fluida de resina com areia de sílica fina
que, aplicada com espátula dentada e após
um processo de remoção de ar com rolo
de picos, cria uma superfície lisa e plana.
Aplica-se numa espessura de 1-2 mm. O
seu acabamento final confere a este sistema
boas propriedades higiénicas pela sua facili-
dade de limpeza, resistência física e química
e um aspeto esteticamente atraente.

Primário:

Um primário correto no sistema autonivelante
é algo essencial para evitar a subida de bo-
lhas desde o suporte, o que criaria uma su-
perfície cheia de crateras e poros. Em su-
portes muito porosos pode ser necessário
aplicar duas camadas de primário. O primário
a utilizar será selecionado de entre a gama
de primários Seire. 

Autonivelante:

PROBITANO AUTONIVELANTE: Ligante
de poliuretano bi-componente, sem sol-
ventes, para a preparação de argamassas
auto-nivelantes e revestimentos estéticos
com elevadas prestações mecânicas.

PROBITANO AUTONIVELANTE ELÁSTICO:
Ligante de poliuretano bi-componente, sem
solventes, para a preparação de argamassas
auto-nivelantes e revestimentos estéticos
flexíveis com elevadas prestações mecâni-
cas.

Proteção (opcional):

PROBITANO R ANTIRRAYADO: Revesti-
mento de poliuretano alifático de 2 compo-
nentes indicado para o acabamento e pro-
teção de pavimentos poliméricos e de betão,
aumentando a sua resistência à abrasão,
estabilidade ao exterior e resistência a agen-
tes químicos.

Descrição Camada Material Consumo

Argamassa autonivelante de resina 
com areia fina de sílica (0,2-0,4 mm)

Relação resina-árido
1:0.4-1:0.5

1 SEIREPOX IMPRIMACIÓN1) 250-350 gr/m2

2
PROBITANO AUTONIVELANTE/PROBITANO 

AUTONIVELANTE ELÁSTICO : AREIA DE SÍLICA 0,4 mm
2 kg/m2/mm (de mistura)

3 PROBITANO R ANTIRRAYADO (opcional) 50-80 gr/m2

1) Seleciona-se um dos primários da gama Seire, SEIREPOX IMPRIMACIÓN aparece como o primário mais comum.

Descrição Camada Material Consumo

Pintura de poliuretano
alifático

1 PROBITANO R20 200-350 gr/m2

2 PROBITANO R20 150-250 gr/m2

12

As resinas de poliuretano permitem a criação de sistemas semelhantes aos epoxídicos, ainda que apresentem
melhorias em termos de resistências químicas ou aos raios ultravioleta. Existem duas principais famílias de
poliuretanos: os poliuretanos aromáticos (sem proteção às radiações ultravioleta) e os poliuretanos alifáticos (com
proteção às radiações ultravioleta, podendo ser por isso aplicáveis em exteriores).

SISTEMA DE PINTURA
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SISTEMAS DE PAVIMENTOS POLIURETÂNICOS

SISTEMA CONFORT

Este sistema consiste numa combinação de lâ-
minasde borracha e resinas flexíveis que, uma
vez concretizado, cria superfícies contínuas, fle-
xíveis, de limpeza fácil e com grande camada-
cidade de absorção de impactos. Esta propriedade
cria uma grande sensação de conforto.
É um pavimento ideal para ginásios, jardins de
infância, etc.

Primário:

Será selecionado, de entre a gama de primários
Seire, o primário adequado às necessidades da
obra. 

Colocação das lâminas de borracha:

A utilização de adesivos de poliuretano (ADI PU
SPORT), facilita-nos a colagem de lâminas pré-
fabricadas de borracha. Uma vez curado o ade-
sivo, procede-se à selagem dos poros das
lâminas. Para isso será utilizado PROBITANO
AUTONIVELANTE ELÁSTICO tixotropado (por
ex.: com Aerosil) até obter uma consistência
semelhante ao mel.

Autonivelante:

PROBITANO AUTONIVELANTE ELÁSTICO: Li-
gante de poliuretano bi-componente, sem sol-
ventes, para a preparação de argamassas auto-
nivelantes e revestimentos estéticos flexíveis
com elevadas prestações mecânicas.

Proteção (opcional):

PROBITANO R ANTIRRAYADO: Revestimento
de poliuretano alifático de 2 componentes indi-
cado para o acabamento e proteção de pavi-
mentos poliméricos e de betão, aumentando a
sua resistência à abrasão, estabilidade ao exterior
e resistência a agentes químicos.

Descrição Camada Material Consumo

Combinação de lâminas de
borracha e resinas flexíveis

1 SEIREPOX IMPRIMACIÓN1) 200-300 gr/m2

2 ADI PU SPORT 4 kg/m2

3 Lâmina pré-fabricada de grânulos de borracha de 4-5 mm –

4 PROBITANO AUTONIVELANTE ELÁSTICO com tixotropante 4 kg/m2

5 PROBITANO AUTONIVELANTE ELÁSTICO : ÁREIA DE QUARTZO 0,4 mm2) 600-700 gr/m2

1) Seleciona-se um dos primários da gama Seire, SEIREPOX IMPRIMACIÓN aparece como o primário mais comum. 
2) Recomenda-se a aplicação de uma camada de proteção final de PROBITANO ANTIRRAYADO para melhorar a duração do sistema.

Suporte12345

IMPERMEABILIZANTES 
POLIMÉRICOS
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FASES DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE
UMA IMPERMEABILIZAÇÃO

Um dos problemas mais frequentes que se enfrenta na
construção, é a proteção dos elementos de construção
(pavimentos, fachadas, coberturas...) contra a penetração
de líquidos (água, ácidos, bases...) que podem atacar as
argamassas, os betões, os pilares de reforço estrutural,
etc.

Esta proteção pode ser feita por pressão positiva (por ex.:
proteção das coberturas contra a água da chuva) ou por
pressão negativa (por ex.: por entrada da água proveniente
do terreno em construção abaixo do nível do solo).

Uma excelente forma de realizar esta proteção é através
da utilização de impermeabilizantes poliméricos.

Os impermeabilizantes poliméricos são formulados à base
de resinas impermeáveis, mono ou bi-componentes, apli-
cadas a frio ou a quente, sendo que os seus níveis de re-
sistências químicas são diversos. Têm um elevado grau de
elasticidade, aderindo ao suporte de tal forma que impede

a penetração de líquidos que lhe sejam prejudiciais.

Os revestimentos protetores apenas são eficientes quando
são garantidos os seguintes requisitos:

Que a adesão ao betão é mantida ao longo do tempo.

Que o revestimento polimérico tem uma espessura
suficiente para garantir a sua forte união com o suporte e
a continuidade da proteção.

Que as resistências físicas e químicas são as adequadas
para superar as condições da sua utilização.

Que a resistência ao envelhecimento pode ser mantida a
longo prazo.

A Seire dispõe de grande diversidade de resinas elásticas
com as quais se pode fazer impermeabilizações seguras e
duradouras, abrangendo as diferentes situações que podem
surgir durante os trabalhos de realização.

Estudo da utilização final:
A identificação das propriedades requeridas
para a utilização final do pavimento em
relação a resistências mecânicas, químicas,
higiénicas, alongamento, trânsito de veículos,
etc, irão determinar a seleção do tipo de sis-
tema ideal a instalar.

Estudo do suporte existente.
As principais patologias que ocorrem num pavimento provêm,
normalmente, do estado do suporte (humidade residual alta,
resistências baixas, existências de impactos, fissuras, etc). São
estes fatores que nos impõem uma maior exigência na seleção
de um sistema capaz de fornecer uma solução definitiva na
preparação do suporte base.

Acabamento da impermeabilização:
A camada de acabamento dará ao sistema impermeabilizante as di-
ferentes características que tenhamos selecionado para o pavimento,
tanto para resistência química, capacidade de transitabilidade,
facilidade de limpeza, características antiderrapantes e estética.

1 2

4

3 Preparação do suporte existente.
O elemento fundamental para o êxito dos trabalhos encon-
tra-se na obtenção de uma boa aderência entre o suporte
base e a argamassa.

Suportes novos:

Betão: Os suportes de betão devem ser submetidos a
um tratamento mecânico que garanta a eliminação da
argamassa superficial, garantindo a abertura perfeita do
poro, sem comprometer a coesão superficial do betão.
Posteriormente o pavimento é varrido e aspirado. Deverá
ser comprovado que o suporte de betão possui uma
idade mínima de 28 dias, período durante o qual se pro-
duziu uma retração inicial e se alcançou a distribuição
do material e nível de humidade próximos aos de
equilíbrio. A humidade residual dos suportes não deve
superar 4%, caso se deseje aplicar um revestimento po-
limérico.

Chapa metálica: Devem eliminar-se todos os restos
de taladrina. Para isso é aconselhável a utilização de
um desengordurante adequado.

Renovação.
O suporte deve ser firme, sem fissuras nem lascas e deve
estar limpo e livre de vernizes, ceras, gorduras, óleos,
asfaltos e substâncias contaminantes semelhantes. As su-
perfícies contaminadas serão tratadas mecanicamente me-
diante lixagem, granalhagem ou jacto de areia. O pó e
outros resíduos devem ser eliminados usando um aspirador.

Betão velho e estragado: as imperfeições e fissuras
devem ser reparadas e deve ser feita uma camada fina
de nivelamento.

Betão estragado e pouco resistente: deve ser reali-
zada uma betonilha de regularização mais resistente.

Com revestimento cerâmico: se as peças estiverem
bem agarradas, aplicar uma resina epóxi saturada com
areia de quartzo. Se a adesão não for boa, as peças
devem ser retiradas e deverá ser aplicada uma camada
fina de nivelação.

Chapa metálica: eliminar o óxido da superfície por
meios mecânicos (escova de aço, jato de areia...) até
obter uma superfície de grau Sa2 ½.

As juntas de retração ou fissuras deverão ser devidamente
tratadas: abertura das juntas, preenchimento –com talocha
ou espátula– com argamassa epóxi confecionado com
resina epoxídica (por ex.: PRIMÁRIO SEIREPOX) e areia de
quartzo 0,4 mm. 

Qualquer junta ou fissura do suporte de betão de onde
surja um movimento diferencial, por ex. juntas de dilatação,
deverá ser cheia até alcançar a superfície de elevação, para
serem depois seladas convenientemente, ex.: MASTIKPOL.

Posteriormente deverá ser aspirado, de preferência quando
se varrer. 

O processo necessário varia em função do tipo de suporte
e o seu estado atual.

Antes da aplicação deverá consultar as condições de
utilização dos produtos SEIRE nas Fichas Técnicas do
Produto disponíveis em www.seire.es. 

É imprescindível para a função de impermeabilização durante
a sua vida útil, o desenho e execução corretos das juntas
(dilatação, construção, retração, etc.) as ligações entre
muro e laje, esgotos e sarjetas, condutas, etc.



1716

123 Suporte

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO PRESSÃO POSITIVA

Sistema impermeabilizante básico, adequado
para coberturas que não suportam tráfego.
É determinante que as inclinações estejam
bem feitas (mínimo de desnível de 1%) de
forma a que não se produzam acumulações
de água sobre a resina, uma vez que esta
pode ficar afetada pela água estagnada. 

Primário:

O primário será selecionado de acordo
com as necessidades. Em situações normais,
a utilização de primário não é imprescindí-
vel.

Impermeabilizantes:

SEIRE CRILL: Revestimento acrílico elástico
em base aquosa para a impermeabilização
de coberturas.

Nota: os pontos singulares (desaguamentos, ligação lage-muro...) são reforçados com malha de fibra de vidro. Nota: os pontos singulares (desaguamentos, ligação lage-muro...) são reforçados com malha de fibra de vidro.

Suporte

SISTEMA VISTÁVEL DE POLIURETANO

Sistema impermeabilizante de boa resis-
tência química, adequado para coberturas
que não suportam tráfego. Considerando
que estes sofrem alterações de cor após a
sua exposição aos raios ultravioleta, reco-
menda-se a aplicação de proteção ade-
quada.

Primário:

O primário adequado será selecionado de
acordo com as necessidades. 

Impermeabilizantes:

SEIRE WP100: Revestimento de poliuretano
monocomponente elástico para a imper-
meabilização de coberturas. 

Acabamento:

SEIRE WP200: Revestimento de poliuretano
alifático, bi-componente, de cor, de elasti-
cidade elevada e resistente à radição ultra-
violeta, utiliza-se como proteção de mem-
branas de impermeabilização.

Descrição Camada Material Consumo

Membrana de poliuretano elástico

1 IMPRIMACIÓN1) 200-300 gr/m2

2 SEIRE WP100 1,5-2 Kg/m2

3 SEIRE WP200 (opcional) 250-300 gr/m2

1) A ser selecionado entre os diferentes primários da gama Seire (consulte a ficha técnica).

*Em determinada circunstância pode ser necessária a aplicação de primários da gama Seire (consulte a ficha técnica).

Descrição Camada Material Consumo

Revestimento acrílico 
elástico

1 SEIRE CRILL 0.8-1.2 Kg/m2

2 SEIRE CRILL 0.8-1.2 Kg/m2

12

SISTEMA VISITÁVEIS ACRÍLICO

Segundo o desempenho mecânico dos sistemas, estes serão classificados em VISITÁVEIS ou TRANSITÁVEIS.

Sistemas VISITÁVEIS: são aqueles sistemas de impermeabilização cujas propriedades permitem um tráfego
moderado sobre eles (por ex.: trabalhos de manutenção), contudo NÃO admitem um tráfego continuado nem de
pessoas nem de veículos.

Sistemas TRANSITÁVEIS: estes sistemas, graças à sua maior resistência mecânica e química permitem um
tráfego continuado de pessoas e/ou veículos.
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SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO PRESSÃO POSITIVA

Sistema impermeabilizante, adequado para
zonas onde se prevê um tráfego pedonal
de menor intensidade. 

Primário:

O primário adequado será selecionado em
função das necessidades. 

Impermeabilizantes:

SEIRE WP400: Membrana impermeabili-
zante de poliureia PURA para aplicação a
quente através de equipamento aquecido
airless bi-mixer. Elevada elasticidade e re-
sistências químicas e mecânicas.

Acabamento:

SEIRE WP FINISH: Acabamento colorido,
brilhante, à base de poliuretano alifático
bicomponente, para zonas com tráfego de
veículos. Para protecção do SEIRE WP
400.

PROBITANO R20: Revestimento de poliu-
retano alifático, bi-componente, de cor e
resistente à radiação ultravioleta, utiliza-
se como proteção de revestimentos que
não sejam resistentes aos mesmos.

Nota: os pontos singulares (desaguamentos, ligação laje-muro...) são reforçados com malha de fibra de vidro. Nota: os pontos singulares (desaguamentos, ligação laje-muro...) são reforçados com malha de fibra de vidro.

SISTEMA TRANSITÁVEIS TRÁFEGO DE VEÍCULOS

Descrição Camada Material Consumo

Membrana de poliureia ou poliuretano
elásticos, com acabamento antiderrapante

1 PRIMÁRIO1) 200-300 gr/m2

2 SEIRE WP400 2-2,5 Kg/m2

3 SEIRE WP FINISH2) 300-500 gr/m2

4 AREIA DE QUARTZO 0.4 mm 2-3 Kg/m2

5 SEIRE WP FINISH2) 300-500 gr/m2

1) A ser selecionado entre os diferentes primários da gama Seire (consulte a ficha técnica).
2) Recomenda-se polvilhar com areia de quartzo, para dotar a impermeabilização de propriedades antiderrapantes, uma vez que o sis-

tema é aplicado em zonas transitáveis e com a possibilidade de água na superfície.
1) A ser selecionado entre os diferentes primários da gama Seire (consulte a ficha técnica).

2) A membrana de poliureia pode adotar características antiderrapantes de acordo com uma técnica de aplicação correta.

Descrição Camada Material Consumo

Membrana de poliureia 
elástica, com acabamento

anti-deslizante suave

1 PRIMÁRIO 1) 200-300 gr/m2 

2 SEIRE WP400 2,0-2,5 Kg/m2

3 SEIRE WP400 (aplicação antiderrapante) 2) 0,5 Kg/m2

4 SEIRE WP FINISH/PROBITANO R20 250-300 gr/m2 

SISTEMA TRANSITÁVEIS TRÁFEGO PEDONAL

Suporte1234

Suporte12345

Sistema impermeabilizante, adequado para
zonas onde se prevê um tráfego de veículos
de menor ou maior intensidade. 

Primário:

O primário adequado será selecionado em
função das necessidades. 

Impermeabilizantes:

SEIRE WP400: Membrana impermeabili-
zante de poliureia PURA para aplicação a
quente com equipamento aquecido airless
bi-mixer. Elevada elasticidade e resistências
químicas e mecânicas.

Acabamento:

SEIRE WP FINISH: Acabamento colorido,
brilhante, à base de poliuretano alifático
bicomponente, para zonas com tráfego de
veículos. Para protecção do SEIRE WP 400.



20

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO PRESSÃO NEGATIVA

BLOQUEIO DA ÁGUA

Se um dos problemas mais recorrentes na construção é a água que é filtrada nas coberturas, em trabalhos
realizados abaixo do nível do solo, a problemática da água surge com aquela que provém do terreno, a qual
atravessa muros de contenção, pilares, fundações, etc.

Um dos sistemas para ultrapassar este problema é tapar a entrada de água com a utilização de resinas reactivas à
água. Este tipo de resinas expande-se ao entrar em contacto com a água presente no terreno e atua atrás das
construções, de forma a gerar uma placa impermeável à penetração da água.

Outro sistema, seria a aplicação de um revestimento resistente à subida da água por capilaridade na face interior
das paredes, evitando desta forma a presença de humidade nas mesmas.

Ambos os sistemas podem ser aplicados de forma combinada para alcançar o maior nível possível de impermeabi-
lização.

PRODUTOS 
AUXILIARES

Tanto na realização de pavimentos, como em trabalhos de im-
permeabilização, frequentemente são necessários produtos
específicos para remendar, ancorar ou encher volumes.

Para tais trabalhos, a Seire dispõe de uma ampla gama de
produtos auxiliares que permitem uma abordagem às diferentes
situações que podem ocorrer na concretização de uma obra.

MuroSeirepur Inject

Hidrofux Elastic

SEIREPUR INJECT: Resina de injeção hi-
drófoba, impermeabilizante de grande ca-
pacidade de expansão (até 60 vezes), ele-
vada capacidade de penetração e tempo
de reação variável, aditivado com os dife-
rentes tipos de acelerantes ADICAT. 

HIDROFUX ELASTIC: Revestimento flexível
impermeável à pressão direta e indireta,
com forte efeito hidro-repelente. Exterior
e interior. Adequado a depósitos de água
potável. Certificação pela Norma UNE EN
1504-2.
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PRODUCTOS AUXILIARES

PROBIPOX UNION 100: Adesivo fluido
bi-componente. Ponte de união entre
betão fresco e betão velho. Aderência de
argamassas epoxídicas sobre suportes lisos
de betão ou argamassa. Aplicação simples
e rápida. Sem solventes. Excelente adesão
sobre betão. Boa adesão sobre suportes
húmidos.

PROBIPOX ANCLAJES: Argamassa epoxí-
dica de três componentes para reforços e
fixações. Indicado para reparações estru-
turais e não estruturais em betão, fixações
de pregos ou armaduras, reparação e en-
chimentos de fissuras sem movimento, en-
chimento de cavidades em betão, de forma
simples e rápida. Não contém solventes.
Excelente adesão aos materiais de cons-
trução mais comuns: betão, argamassa,
aços, etc. Boa adesão sobre suportes ligei-
ramente húmidos. Resistências mecânicas
elevadas. Resistente a uma ampla gama
de agentes químicos.

PROBIPOX INYECCIÓN: Resina epoxídica
bi-componente de fluidez elevada, sem
solventes, para reforço de estruturas de
betão por injeção nas suas fissuras e
gretas. Excelente adesão a materiais de
construção mais comuns: betão, argamassa,
aços, etc. Boa adesão sobre suportes ligei-
ramente húmidos. Resistências mecânicas
elevadas. Resistência elevada à abrasão.
Boa resistência química a ácidos minerais
e orgânicos diluídos, álcalis, solventes,
óleos e gasolinas.

SEIREPOX A/N: Adesivo epoxídico bi-
componente para a união de betões endu-
recidos entre si, união de aços entre si e
destes com betão, colagem e fixação de
sinalizadores em aeroportos, colagem de
sinalização de controlo de tráfego. Além
disso, a Seire dispõe da versão “Snell”
para os casos em que seja preciso uma
cura muito rápida.

SEIREJUNT E: Resina epoxídica para sela-
gem de juntas de 2 a 15 mm. Muito resis-
tentes aos ataques químicos. Muito fácil
de limpar, não precisa de água quente.
Para pavimentos e paredes. Cumpre a
norma EN 13888 RG.

SELANTES

MASTIKPOL: Massa de poliuretano mono-
componente para a selagem de juntas. Po-
limeriza com a humidade ambiente, selando
a junta de forma elástica e duradoura.
Elasticidade ≥200%. Para a selagem de
juntas em pré-fabricados pesados e ligeiros,
juntas em pavimentos industriais, em pa-
redes e tetos e a colagem e fixação de ele-
mentos de construção não estruturais:
telhas, painéis, divisórias, azulejos, etc.

PROBIJUNT D1: Massa auto-nivelante bi-
componente de alcatrão-poliuretano. Ideal
para ser utilizado em auto-estradas, pistas
de aeroportos, etc. Boa aderência a todo
o tipo de suportes. Altamente elástico, in-
clusive a baixas temperaturas (-20ºC). Alta
resistência química e mecânica. Boa resis-
tência à intempérie.

EPÓXIS

ADITIVOS

SEIRELATEX: Aditivo para argamassa que
melhora as suas prestações em geral (re-
sistências, adesão, flexibilidade...). Quando
diluído em água pode ser utilizado como
primário em superfícies de argamassa e
betão. Exterior e interior.
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