
CAMPOS DE APLICAÇÃO
Betumação de pavimentos e revestimentos em LVT, 
particularmente adequada para a betumação de 
superfícies comerciais sujeitas a tráfego intenso e em 
ambientes húmidos (por exemplo, duches, casas de 
banho, SPA, etc).
Em combinação com o adesivo reativo à base de 
polímeros sililatos Ultrabond Eco MS 4 LVT (e com 
a sua versão tixotrópica Ultrabond MS 4 LVT Wall), 
com os produtos para a preparação de suportes e 
de selagem que são mais adequados para este tipo 
de aplicações, com o acabamento antiderrapante 
Mapecoat 4 LVT, constitui um sistema completo e 
seguro para o assentamento de LVT em ambientes 
húmidos, mesmo no interior de duches em paredes e 
pavimentos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Kerapoxy 4 LVT é um produto de dois componentes, 
baseado em resina epóxi, areia de sílica e componentes 
especiais, com excelente resistência aos ácidos e ótima 
lavabilidade.
Kerapoxy 4 LVT protege da proliferação de bactérias 
e da formação de bolor na superfície das juntas, 
tornando as superfícies higiénicas e saudáveis, graças 
à inovadora tecnologia BioBlock®, resultado da 
investigação MAPEI.
Kerapoxy 4 LVT caracteriza-se por uma ótima 
trabalhabilidade, altamente melhorada comparado 
com as argamassas epóxis habituais, graças à sua 
consistência mais cremosa que garante uma redução 
dos tempos de aplicação e maior facilidade de limpeza 
das superfícies, com menor perda de produto e maior 
facilidade de obter um bom acabamento.
Aplicado corretamente, Kerapoxy 4 LVT permite obter 

betumações com as seguintes caraterísticas:
• ótima resistência mecânica e química e, portanto, 

ótima durabilidade;
• superfície final lisa e compacta, não absorvente e fácil 

de limpar; assegura uma higiene elevada e impede a 
formação de fungos e bolores;

• elevada dureza, ótima resistência ao tráfego intenso;
• isento de retrações e, portanto, de fendas e fissuras;
• cores uniformes, com baixíssima aderência da 

sujidade.

AVISOS IMPORTANTES
• Efetuar sempre a limpeza das superfícies com 

Scotch-Brite®, esponja e água, mesmo que já 
pareçam limpas após a passagem da espátula em 
borracha, a fim de emulsionar os restos de resina que 
permanecem na superfície do revestimento e que 
poderiam alterar o aspeto estético final.

• Kerapoxy 4 LVT não garante uma aderência perfeita se 
as bordas dos ladrilhos a betumar estiverem molhados 
ou sujos com cimento, pó, óleo, gordura, etc.

• Não adicionar água ou quaisquer solventes a 
Kerapoxy 4 LVT para aumentar a trabalhabilidade.

• Utilizar o produto a temperaturas entre +15°C e +30°C.
• As embalagens são pré-doseadas e, portanto, 

misturando completamente os dois componentes, 
não é possível cometer erros. Não tentar utilizar 
partes do produto misturando os dois componentes 
“a olho”: uma proporção de catálise errada 
compromete o endurecimento final.

• Caso seja necessário remover Kerapoxy 4 LVT 
endurecido das juntas, utilizar um secador de ar 
quente industrial, tendo cuidado de não danificar a 
superfície dos LVT.

Betumação 
bicomponente epóxi 
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das juntas pode ser realizada com uma 
quantidade mínima de água e utilizando uma 
esponja abrasiva para limpeza de juntas 
(como Scotch-Brite® ou MAPEI kit de limpeza 
para juntas) e em seguida utilizando uma 
esponja de celulose dura (por exemplo, 
a esponja MAPEI), tendo cuidado de 
não esvaziar as juntas. A limpeza dos 
revestimentos deve ser executada com a 
esponja embebida em mais água. 
O resíduo líquido pode ser removido 
mediante a mesma esponja, que deve ser 
substituída quando resultar demasiado 
impregnada com resina, e a mesma técnica 
pode ser usada durante o acabamento 
final da betumação. É muito importante 
que nenhum resto de Kerapoxy 4 LVT 
permaneça na superfície do revestimento 
após a operação de acabamento porque, 
uma vez endurecido, a sua remoção seria 
muito difícil: é portanto necessário enxaguar 
frequentemente a esponja com água limpa 
durante a operação de limpeza.
No caso de superfícies de pavimentos muito 
extensas, a limpeza pode ser efetuada 
utilizando uma máquina monodisco equipada 
com discos de feltro abrasivo especiais 
tipo Scotch-Brite®, molhando com água. 
O resíduo líquido pode ser recolhido com 

MODO DE APLICAÇÃO
Preparação das juntas
Assegurar-se de que o adesivo utilizado para 
o assentamento dos LVT esteja seco e/ou 
curado. As juntas devem estar limpas e secas.

Preparação da mistura
Verter o endurecedor (parte B) no recipiente 
da parte A e misturar muito bem até obter 
uma mistura homogénea.
Utilizar de preferência um misturador elétrico 
a baixo número de rotações para garantir 
uma mistura perfeita e para evitar o 
sobreaquecimento da argamassa, o que 
reduziria o tempo de trabalhabilidade. 
Utilizar a mistura dentro de 45 minutos após 
preparação.

Aplicação
Aplicar Kerapoxy 4 LVT mediante a espátula 
especial de betumar MAPEI, tendo o cuidado 
de encher as juntas em toda a sua 
profundidade. Utilizando a mesma espátula, 
retirar o material em excesso.

Limpeza e acabamento
A limpeza dos pavimentos e revestimentos 
após a betumação com Kerapoxy 4 LVT 
deve ser efetuada “a fresco”. A limpeza 

Assentamento de LVT 
com junta

Aplicação de Kerapoxy 
4 LVT com espátula de 
borracha

Limpeza inicial com 
Scotch-Brite®

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO

componente A componente B

Consistência: pasta densa gel

Cor: disponível em 6 cores

Massa volúmica (g/cm³): 1,85 0,98

Resíduo sólido (%): 100 100

Viscosidade Brookfield (mPa·s): 1.200.000 250.000

DADOS APLICATIVOS (a +23°C e 50% H.R.)

Relação da mistura: comp. A : comp. B = 9 : 1

Consisência da mistura: pasta cremosa

Massa volúmica da mistura (kg/m³): 1.600

Duração da mistura: aprox. 45 minutos

Temperatura de aplicação: de +15°C a +30°C

Tráfego pedonal: 12 horas

Colocação em exercício: 3 dias

PRESTAÇÕES FINAIS

Resistência à flexão (EN 12808-3) (N/mm²): 38

Resistência à compressão (EN 12808-3) (N/mm²): 49

Resistência à abrasão (EN 12808-2): 147 (perda em mm³)

Absorção de água (EN 12808-5) (g): 0,05

Resistência à humidade: ótima

Resistência ao envelhecimento: ótima

Resistência aos solventes e aos óleos: muito boa

Resistência aos ácidos e aos álcalis: ótima

Temperatura de exercício: de -20°C a +100°C
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Limpeza e acabamento 
com esponja

Eventual limpeza final 
com Kerapoxy Cleaner

um rodo em borracha e depois retirado do 
pavimento.
A última limpeza também pode ser efetuada 
mediante a utilização de Kerapoxy Cleaner 
(agente de limpeza especial para betumes 
epóxis).
Kerapoxy Cleaner também pode ser 
utilizado para a remoção de pequenos 
restos de betumação, algumas horas após 
a aplicação. Neste caso, o produto deve ser 
deixado a reagir mais tempo (pelo menos 
15-20 minutos).
A eficácia de Kerapoxy Cleaner depende 
da quantidade de resina residual e do tempo 
decorrido desde a aplicação. 
A limpeza deve ser sempre efetuada «a 
fresco», como descrito acima.

TRANSITABILIDADE
Os pavimentos, a uma temperatura de +20°C, 
podem ser transitáveis (tráfego pedonal) após 
cerca de 12 horas.

COLOCAÇÃO EM EXERCÍCIO
Após 3 dias. Após 3 dias, as superfícies 
podem estar sujeitas ao desgaste e à água.

Limpeza
Ferramentas e recipientes lavam-se a fresco 
com abundante água. Quando Kerapoxy 
4 LVT estiver endurecido, a limpeza pode 
apenas ser efetuada mecanicamente ou com  
Pulicol 2000.

CONSUMO
O consumo de Kerapoxy 4 LVT varia 
consoante a dimensão das juntas e o 
tamanho dos ladrilhos (ver tabela).

EMBALAGEM
Kerapoxy 4 LVT vé fornecido na proporção 
de mistura cuidadosamente pré-doseada, 
em baldes de 2 kg que, para além 
do componente A também contém o 
componente B a misturar no momento da 
utilização.

CORES
Kerapoxy 4 LVT está disponível em 6 cores 
(112 cinzento médio - 114 antracite - 130 
jasmim - 134 seda - 120 preto - 146 castanho 
escuro).

ARMAZENAGEM
Kerapoxy 4 LVT conservado em ambiente 
seco, na embalagem original, tem um tempo 
de conservação de 24 meses. Conservar a 
+10°C pelo menos para evitar a cristalização 
do componente A, fenómeno reversível ao 
aquecer o produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA 
A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM 
OBRA
Para a utilização segura dos nossos 
produtos, consultar a versão mais recente da 
Ficha de Segurança, disponível no nosso site 
www.mapei.pt.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA
As informações e prescrições acima 
referidas, embora baseadas na nossa longa 
experiência, são de considerar, em todos 
os casos, como puramente indicativas e 
devem ser confirmadas por aplicações 
práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar 
o produto, quem tencione dele fazer uso 
é obrigado a determinar se este é ou não 
adequado à utilização prevista, assumindo 
todavia toda a responsabilidade que possa 
advir do seu uso.

Consultar sempre a última versão 
da ficha técnica, disponível no site 
www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA
O conteúdo desta Ficha Técnica pode 
ser reproduzido noutro documento de 
projeto, mas o documento assim obtido, 
não poderá, de forma alguma, substituir ou 
complementar a Ficha Técnica em vigor no 
momento da aplicação do produto Mapei. 
A Ficha Técnica mais atualizada está 
disponível no nosso site www.mapei.com.
QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU 
DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA 
FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, 
EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

As referências relativas a este  
produto estão disponíveis  

a pedido e no site da Mapei  
www.mapei.pt e www.mapei.com
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FÓRMULA PARA O CÁLCULO DOS CONSUMOS

A = comprimento ladrilho (em mm)
B = largura ladrilho (em mm)
C = espessura ladrilho (em mm)
D = largura junta (em mm)

(A + B) kg
(A x B) m²

x C x D x 1,6 =
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TABELA DOS CONSUMOS (kg/m²) SEGUNDO O FORMATO DOS LADRILHOS  
E A DIMENSÃO DAS JUNTAS

Dimensões do  
ladrilho (mm)

Largura da junta (mm)

2 3 4 5

300x300x2 0,04 0,05 0,09 0,11

300x600x2 0,32 0,05 0,06 0,08

300x900x2 0,03 0,04 0,06 0,07

450x450x2 0,03 0,04 0,06 0,07

450x900x2 0,02 0,03 0,04 0,05

500x500x2 0,03 0,04 0,05 0,06

600x600x2 0,02 0,03 0,04 0,05

600x900x2 0,02 0,03 0,04 0,04

300x300x2,5 0,05 0,08 0,11 0,13

300x500x2,5 0,04 0,05 0,08 0,10

300x900x2,5 0,04 0,05 0,07 0,09

450x450x2,5 0,04 0,05 0,07 0,09

450x900x2,5 0,03 0,04 0,05 0,07

500x500x2,5 0,03 0,05 0,06 0,08

600x500x2,5 0,03 0,04 0,05 0,07

600x900x2,5 0,02 0,03 0,04 0,06

100x900x2 0,07 0,11 0,14 0,18

150x900x2 0,05 0,07 0,10 0,12

160x1000x2 0,05 0,07 0,09 0,12

160x1200x2 0,05 0,07 0,09 0,11

180x1200x2 0,04 0,06 0,08 0,10

180x1400x2 0,04 0,06 0,08 0,10

200x1200x2 0,04 0,06 0,07 0,09

220x900x2 0,04 0,05 0,07 0,09

220x1200x2 0,03 0,05 0,07 0,09

250x1200x2 0,03 0,05 0,06 0,08

100x900x2,5 0,09 0,13 0,18 0,22

150x900x2,5 0,06 0,09 0,12 0,15

160x1000x2,5 0,06 0,09 0,12 0,15

160x1200x2,5 0,06 0,09 0,11 0,14

180x1200x2,5 0,05 0,08 0,10 0,13

180x1400x2,5 0,05 0,08 0,10 0,13

200x1200x2,5 0,05 0,07 0,09 0,12

220x900x2,5 0,05 0,07 0,09 0,11

220x1200x2,5 0,04 0,06 0,09 0,11

250x1200x2,5 0,04 0,06 0,08 0,10
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