Guia de Aplicação
DURALINE REPAIR 50/51

ARGAMASSA PARA

REPAROS DE PISOS
Quando o assunto é recuperação de uma base, o objetivo
é sempre o mesmo: fazer o reparo de maneira rápida e
durável.

Com cura de 02:00 hs em temperatura de 0ºC a 30ºC,
esse sistema proporciona uma resistência à compressão
de cerca de 90N / mm2.

Independente do seu piso ser concreto, cerâmica,
porcelanato ou qualquer outro tipo de revestimento e
espessura, o importante é ter uma solução que de maneira
rápida devolva a integridade ao seu piso, permitindo o uso
normal em um menor tempo possível e que resista ao
uso agressivo comum a pisos industriais e comerciais.

Os benefícios da Argamassa Duraline Repair 50/51 são:

A Argamassa Duraline Repair 50/51, foi desenvolvida
para ter uma solução de uso simplificado e universal,
de cura rápida e uso em profundidades de até 300
milímetros e temperatura de até 30ºC.

• Instalação rápida e cura ultra rápida;
• Excepcional aderência a diversos substratos;
• Boa resistência química;
• Embalagem pré-dosada e manuseio simples;
• 3 cores e excelente acabamento;
• Resistência mecânica inigualável;
• Excelente módulo de elasticidade;
• Textura lisa, de baixa porosidade e fácil higienização.

PROCEDIMENTO
Descrição do Produto

DE USO

Inicialmente confira e identifique todo o material recebido.

Kit Argamassa Duraline Repair 50/51

Para cura adequada do sistema todos os componentes
desse kit devem ser utilizados na sequência informada.
O kit e a quantidade são pré-dosados e caso tenha interesse
em usar somente parte deste material, tome cuidado para
manter a mesma proporção em todos os componentes.
A mistura não deve em nenhuma hipótese incorporar
outros elementos não analisados e autorizados pela Miaki.

Embalagem do kit

Composição do kit

COMPOSIÇÃO

KIT DURALINE REPAIR 50/51
• 1 Balde com 2,140 Kg de Duraline Repair 50
• 1 Frasco com 0,100 kg de Duraline Repair 51 Color
• 1 Saco com 17,760 kg de Duraline Repair 51
Total: 20 Kg

Cores

Nude

PRECAUÇÕES:

Cinza Padrão

Vermelho Óxido

Armazenar o produto em local seco e arejado e após aberto usar no máximo em 15 dias.
Não aplicar em temperaturas negativas.

A preparação da Argamassa Duraline Repair 50/51 é feita em 2 passos.

PREPARO

DA BASE

1º PASSO

MISTURA E

APLICAÇÃO

2º PASSO

A área a ser reparada deve estar descontaminada e seca
pois inibem a reação e a aderência. Particulas soltas
devem ser retiradas, e o local requadrado retirando
todos os pontos fragilizados.

Em um balde grande despejar o conteúdo da lata
Duraline Repair 50 (líquido) e acrescente, misturando
mecanicamente por pelo menos 2 minutos, o Duraline
Repair Color (pó).

Os cantos para melhor resultado podem ser reforçados
aprofundando a espessura nos mesmos. É importante
deixá-la 100% pronta para receber o material antes de
iniciar as misturas, pois os sistemas Duraline Repair
50/51 reagem rapidamente (15 min. de manuseio máximo).

Uma vez uniformizado a cor da resina, acrescente
lentamente o Duraline Repair 51 (pó), até a completa
homogeneização (sem deixar grumos sólidos).
Aplique sob a área ser reparada com o auxílio de uma
desempenadeira.

APLICAÇÃO

PASSO A PASSO
Aplicação do Produto

1

Delimite a área do piso a ser reparada com régua e caneta
hidrográfica. Com uma serra mármore de disco diamantado,
faça o corte na área delimitada quebrando partes fragilizadas
e retirando partes soltas.

2

Varra bem a superfície para eliminar resíduos e o pó.
Em seguida, coloque fita adesiva no contorno.

3

Misture mecanicamente em um balde, o Duraline Repair
50 (líquido) ao Duraline Repair 51 Color (pó) e depois de
homogeinizada a cor adicione lentamente o Duraline Repair 51
(pó), não deixando formar grumos.

4

Despeje o material sobre o local nivelando com a régua
metálica, dando acabamento e retirando o excesso com
desempenadeira.

Uma empresa, várias soluções, com um objetivo:
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