
Epoxol® CM 
 

 

      Sistema epóxi-cimentício tricomponente, autonivelante 
 

Descrição Epoxol® CM é um sistema de epoxi-cimentício tricomponentente,  
usado para a criação de pavimentos autonivelantes de 1-3mm de 
espessura. 
 
Classificado como um material de mesa CT-C30-F7-A3-B2.0 de acordo 
com ΕΝ 13813 

Campos de aplicação 
 

• Nivelamenteo, alisamento e reparação de pavimentos, 
antes de serem revestidos por sistemas com resinas (epóxi, 
poliuretano ou poliaspárticos) ou antes da aplicação de 
cerâmicos, vinílicos ou madeira, etc. 
 

• Como camada intermédia em superfícies Húmidas 
(espessura mínima:2mm) 
 

• Como camada final em áreas de tráfego médio por ex: 
arrecadações, sótãos, etc. 

 
 

 

 

Propriedades – 

Vantagens 

• Alta adesão em substratos de betão 

• Excelentes propriedades autonivelantes 

• Permeável ao vapor de água 

• Alta resistência mecânica e resistência a líquidos 

• Livre de VOC - Não contém solventes 

• Solução fácil e acessível para alisar, reparar e nivelar 
pavimentos existentes, antes da aplicação de sistemas de 
pavimentos resinosos

 

Características técnicas 
 

Densidade (A+B+C, +20ºC) 2,20 ± 0,05kg/L 

 
Proporção de mistura (por peso) 4,85A: 1,15B: 25C 

 
Força compressiva (ΕΝ 13892-2) >30MPa 

 
Resistência à flexão (ΕΝ 13892-2) >7MPa 

 
Resistência ao desgaste – Böhme (EN 13892-3) <3cm3/50cm2 

 
Tensão de adesão (ΕΝ 13892-8) >3MPa 

 
Máx. espessura por camada 3mm 

 
Pot life (+25º C) 20 minutos 

 
Tempo de secagem (+25º C) 12 horas 
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Secagem entre demãos (+25oC) 24-48 horas (desde que a humidade 

superficial esteja dentro dos limites 

admissíveis) 

 
Consumo 2,25kg/m2 por mm de espessura 

Instructions for use       Preparação da superfície: A superfície deve ser estável, limpa, 

  seca (ou ligeiramente húmido, sem água de lago), protegido da 
humidade ascendente e livre de pó, óleo, gordura e materiais soltos. 

Mesmo em novas superfícies de betão, é essencial uma preparação 
mecânica adequada do substrato (trituração, jacto de granalha, etc.). 

Quaisquer reparações necessárias devem ser executadas por materiais 
de reparação adequados. 

Reparação: No caso de substratos secos absorventes, antes da 
aplicação de Epoxol® CM, recomenda-se a aplicação do primário epoxi 
de base aquosa Acqua Primer, diluído 10% com água, por rolo. 

Mistura: Antes da mistura, o componente A deve ser agitado e mexido 
cuidadosamente para a aplicação durante 1 minuto. Depois, o 
componente B é adicionado ao componente A na proporção pré-
determinada e os dois componentes são misturados por aprox. 1 minuto 
com o misturador elétrico de baixa rotação, até que a mistura fique 
homogénea. O componente C é então adicionado gradualmente à 
mistura sob agitação contínua com o misturador elétrico de baixa 
rotação. Após aprox. 50-80% da quantidade requerida do componente 
C, deve também ser inserida água limpa na mistura (aprox. 2-3% da 
quantidade A+B+C, ou seja, 0,7-1L de água para todo o conjunto de 
31kg). Finalmente, a quantidade restante necessária do componente C 
é adicionada à mistura sob agitação contínua. A agitação pode 
continuar por um total de apróx. 3 minutos, até que a mistura se torne 
homogénea e livre de grumos. A mistura deve então ser deixada por 
aprox. 3-5 minutos dentro do recipiente e voltar a misturar durante 
alguns segundos antes de ser aplicada sobre a superfície. 

Aplicação: Epoxol® CM é vertida sobre a superfície e aplicada por 
talocha dentada ou rodo, numa camada de 1-3mm de espessura. A 

argamassa ainda fresca deve ser enrolada com um rolo dentado, de 
modo a obter uma espessura uniforme e evitar a criação de bolhas de 
ar, para que uma superfície lisa, sem quaisquer imperfeições, seja 

criada após a cura final. Este processo exige também a utilização de 
sapatos com espigões. 

Notas especiais 

 • Condições de aplicação:   Humidade relativa do ar: 
<80%,Temperatura ambiente e do suporte: +8°C min. / 
+30°C max 

• Baixas temperaturas e alta humidade durante a aplicação 
prolongam o tempo de secagem, enquanto as altas 
temperaturas o reduzem. As condições de alta temperatura 
e baixa humidade, que provocam uma secagem rápida, 
devem ser evitadas. 

• Uma vez aplicado, Epoxol® CM deve ser protegido da 
humidade durante pelo menos 24 horas. A área deve ser 
bem ventilada a fim de evitar o excesso de humidade.
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Cor Cinzento 

Limpeza de ferramentas 
e remoção de manchas 

Por água imediatamente após a aplicação. As manchas 

endurecidas só podem ser removidas por meios mecânicos

 
 

Embalagem Kits (A+B+C) de 31kg 

Estabilidade de armazenamento Componentes A e B: 2 anos, armazenado na sua embalagem  

original selada, num local absolutamente seco, protegido da 

geada, humidade e exposição a luz solar. 

Componente C: 12 meses, armazenado na sua embalagem 

original selada, num local absolutamente seco, protegido da 
geada, humidade e exposição a luz solar.
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EN 13813 CT-C30-F7-A3-B2.0 
Material cimentício da mesa para uso interno em edifícios 

Características  Desempenho 

Libertação de substâncias corrosivas CT CT 

Resistência à compressão (EN 13892-02: 
2002) Classe C30 

Classe C30 

Resistência à flexão (EN 13892-02: 2002) 
Classe F7 

Classe F7 

Resistência ao desgaste Böhme (EN 13892-03: 
2015) Classe A3 

Classe A3 

Força de adesão (EN 13892-08: 2003) Classe 
B2.0 

Classe B2.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas às utilizações e aplicações do produto, baseiam-se na experiência e conhecimento da 

NEOTEX® SA. É oferecido como um serviço a designers e empreiteiros, a fim de ajudá-los a encontrar soluções potenciais. No entanto, como 

fornecedor, a NEOTEX® SA não controla o uso real do produto e, portanto, não pode ser responsabilizada pelos resultados de seu uso. Como 

resultado da contínua evolução técnica, cabe aos nossos clientes verificar com o nosso departamento técnico se a presente ficha técnica não foi 

modificada por uma edição mais recente 


