SOLUFLEX LEER
ADESIVO PARA PONTE DE ADERÊNCIA EM
ARGAMASSAS
Soluflex LEER é uma resina sintética de alto desempenho que proporciona excelente
aderência das argamassas aos mais diversos substratos.
Confere maior elasticidade e, assim, maior resistência ao desgaste e aos choques.
Aumenta a impermeabilidade e evita a retração das argamassas. Pode ser usado em áreas
externas e internas ou sujeitas à umidade.A melhor aderência do chapisco é obtida com o
emprego de aditivos promotores de aderência. Segundo a NBR 11905 ABNT, homopolímeros e
polímeros suscetíveis à reemulsificação e saponificação, não podem ser utilizados em sistemas
de impermeabilização compostos de cimento, portanto também é arriscado utilizá-los em
chapisco localizado em caixas d’água, piscinas e paredes externas ou sujeitas às infiltrações. A
reemulsificação e a saponificação são processos que ocorrem em alguns tipos de polímeros
onde após sua polimerização se desagregam quando colocados em presença constante de
água. Os copolímeros vinílicos, apresentam excelentes propriedades sem qualquer risco de
desagregação.
Características
3

Densidade: 1,10 g/cm
Aparência: Líquido branco isento de cloretos
Composição básica: copolímero compatível com o cimento - atende a norma NBR 11905
Preparo do substrato
As superfícies (limpas, porosas, isentas de pó ou oleosidade) devem ser umedecidas antes da
aplicação.
Preparo do produto
Misturar antes de usar.
Adicionar Soluflex LEER à água de amassamento na proporção Soluflex LEER: água (1:1)
(1:2).
Em casos de obter uma maior aderência, poderá ser usado sem adição de água, havendo
uma maior concentração de sólidos (polímeros).
Aplicação
Todos os revestimentos de maior espessura são precedidos da aplicação do composto
adesivo.
As regularizações, os reparos e as colagens de azulejos com espessuras inferiores a 0,5 cm
não necessitam desse preparo.
Composto adesivo para chapisco
TRAÇO: 1 parte cimento Portland / 3 partes areia média.
Amolentar com a solução Soluflex LEER: água (1:1); (1:2). Aplicar o composto adesivo nos
pisos, com vassourão, ou em forma de chapisco nas paredes.
O chapisco pode ser feito também na forma de pintura (Soluflex LEER ROLADO), utilizandose rolo para textura intensa e, preferencialmente, areia grossa.
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Revestimentos
TRAÇO: 1 parte cimento Portland / 3 partes areia média seca peneirada.
Amolentar com solução Soluflex LEER: água (1:2).
Pisos
Aplicar previamente o composto adesivo e, simultaneamente a argamassa:
TRAÇO: 1 parte cimento Portland / 1 parte areia média (0 - 3 mm) / 2 partes pedrisco.
Amolentar com solução Soluflex LEER: água (1:2).
A argamassa não poderá ser muito fluida, devendo ser bem adensada. Evitar a secagem
rápida, utilizando cura úmida, CURING ou TRI-CURING.
Rejuntamento
Adicionar alvaiade ao cimento branco e amolentar com a solução Soluflex LEER: água 1:2, ou
seja, 1 litro de Soluflex LEER para 2 litros de água.
Soluflex LEER pode ser utilizado em rejuntes fornecidos prontos para uso.
Reparos
Reparos são feitos com espessura máxima de 0,5 cm, sem aplicação do composto adesivo.
Pode-se misturar cimento comum ou cimento branco para obter várias tonalidades.
A aplicação é feita com broxa e a igualação com desempenadeira de feltro.
TRAÇO: 1 parte cimento Portland / 3 partes areia média seca e peneirada.
Amolentar com solução Soluflex LEER: água (1:2).
Pinturas
A pintura com Soluflex LEER é mais impermeável e durável, além de ter aplicação facilitada.
Soluflex LEER é ideal para caiações, pinturas com cimento branco ou cimento comum e com
CIMENTOL.
TRAÇO: para cal ou cimento misturar 1 kg de Soluflex LEER e 4 litros de água.
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Consumo aproximado
- Composto adesivo para chapisco = 300 g/m²
- Composto adesivo para chapisco rolado = 200 g/m²
- Reparos, revestimentos e pisos = 400 g/m²/cm

Armazenamento
Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e
animais e longe de fontes de calor.
Atenção
- Superfícies muito lisas, inclusive devido à utilização de fôrmas plastificadas, resinadas ou com
excesso de desmoldante, devem ser lavadas, escovadas ou até mesmo apicoadas, para obter
a perfeita aderência do chapisco.
- Nunca utilizar o produto puro, como tinta.
- Em argamassas para chapisco, não utilizar cimento de pega lenta.
EPI (Equipamento de proteção individual)
Avental de PVC
Luvas de borracha
Óculos de Segurança
Primeiros socorros
Contato com os olhos: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos. Procurar
um médico.
Contato com a pele: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos. Aplicar creme
hidratante.
Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.
Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

A Soluflex afirma que as informações aqui descritas são de boa fé, porém ela reserva o direito
de modificar, acrescentar ou retirar qualquer item ou tópico que ela achar necessário ou
conveniente. Afirmamos que nossos produtos embora sejam simples de aplicar, devem ser
colocados por pessoas qualificadas ou com bons conhecimentos. Por esse motivo, colocamos
nossa equipe técnica para solucionar, qualquer dúvida que possa ter ficado.
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