
CAMPOS DE APPLICAÇÃO
Mapeflex AC-FR 2 é um selante plasto-elástico para a 
selagem de juntas corta-fogo em paredes, lajes, perfis 
e tubagens metálicas em edifícios civis, industriais e 
obras de infraestruturas. 
Em caso de solicitações ambientais, Mapeflex AC-FR 2 
comporta-se como um selante tradicional, garantindo 
uma selagem hermética para a junta selada, 
relativamente a água, ar e poeira, com temperaturas 
entre -20°C e +80°C.
Em caso de incêndio, a formulação particular de 
Mapeflex AC-FR 2 opõe-se à passagem das chamas, 
fumo e calor através do interstício selado, evitando o 
risco de propagação do fogo aos ambientes adjacentes.
Mapeflex AC-FR 2 é certificado de acordo com a norma 
europeia EN 13501-2 (procedimento para a classificação 
de produtos e elementos de construção com base em 
dados de ensaios de resistência ao fogo e de resistência 
ao fumo) de acordo com o método de ensaio EN 1366-4.
Mapeflex AC-FR 2 não contém substâncias halogenadas 
e não tem um comportamento intumescente.
Após polimerização completa, Mapeflex AC-FR 2 
pode ser pintado com tintas elastoméricas, como 
Elastocolor Pittura ou Elastocolor Rasante.

Alguns exemplos de aplicação
• Juntas corta-fogo em paredes e lajes.

• Selagem de portões e válvulas de borboleta corta-fogo.

• Selagem de tubagens e condutas não inflamáveis.

• Selagem de ligação entre painéis de gesso cartonado.

• Selagem de juntas e ligações em ambientes sujeitos a 

possíveis riscos de incêndio.

• Instalações à prova de explosão.

• Armazéns para materiais inflamáveis.

• Ambientes e locais públicos como cinemas, teatros, 
hospitais, instalações desportivas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mapeflex AC-FR 2, selante acrílico em emulsão aquosa, 
apresenta-se como uma massa macia mas tixotrópica 
inodora e, portanto, também aplicável em interiores.
Facilmente aplicável na horizontal e na vertical, 
Mapeflex AC-FR 2 reticula graças à evaporação da água 
contida, para formar um elastómero com comportamento 
elasto-plástico capaz de compensar movimentos de 
trabalho até 10% da largura inicial da junta.
A resistência às intempéries e às mudanças de 
temperatura é boa.
A aderência sem primário em todos os suportes 
absorventes, limpos, compactos e secos ou, no 
máximo, moderadamente húmidos (mas não molhados) 
é muito boa.
Em caso de elevadas solicitações mecânicas, 
recomenda-se a aplicação nas paredes da junta de um 
primário constituído pelo mesmo Mapeflex AC-FR 2 
devidamente diluído com água. O selante é certificado 
em conformidade com a norma EN 13501-2 e, por 
conseguinte, adequado para a realização de juntas 
resistentes ao fogo sem utilização de fitas, cordões 
resistentes ao fogo.

Mapeflex AC-FR 2, cumpre a norma EN 15651-1 
(“Selantes para elementos de fachada”) classe F-INT.
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DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO:

Classificação de acordo com EN 15651-1: F-INT

Consistência: pasta tixotrópica macia

Cor:  cinzento

Massa volúmica (g/cm³): 1,45 ± 0,05

Resíduo sólido (%): 80

Temperatura de aplicação permitida: de +5°C a +40°C

Tempo de formação de película: 15 min.

Movimento máximo de exercício permitido (%): 10

Módulo de alongamento aos 100% (ISO 8339/A) (N/mm²): 0,10

Módulo de alongamento aos 50% (N/mm²): 0,10

Dureza Shore A (DIN 53505): 15

Alongamento à rotura (%): 150

Resistência ao envelhecimento: boa

Resistência aos agentes atmosféricos: boa

Resistência contínua à temperatura: de -20°C a +80°C

Reação ao fogo (EN 13501-1): C - S2 - d0

AVISOS IMPORTANTES
• Não aplicar Mapeflex AC-FR 2 em suportes 

molhados, sujeitos a humidade ascendente 
capilar ou em caso de chuva iminente.

• Não aplicar Mapeflex AC-FR 2 com 
temperaturas inferiores a +5°C ou no caso 
de perigo de geada.

• Não utilizar Mapeflex AC-FR 2 em contacto 
contínuo ou prolongado com chamas livres 
ou na presença de temperaturas elevadas 
do ambiente ou do suporte.

• Em caso de contacto com chamas ou 
incêndio, o selante deve ser substituído 
após verificação das características 
estruturais residuais da junta.

• Não pintar Mapeflex AC-FR 2 com tintas à 
base de solvente e, em qualquer caso, não 
antes da polimerização completa da massa 
selante.

• Em caso de repintura efetuar sempre um 
ensaio preventivo para verificar a aderência.

• Em caso de repintura, avaliar o 
comportamento ao fogo da tinta 
selecionada.

• Não utilizar Mapeflex AC-FR 2 para 
selagens permanentemente imersas em 
água.

• Não utilizar Mapeflex AC-FR 2 para 
movimentos que excedam 10% da largura 
inicial.

Reticulação
Mapeflex AC-FR 2 exposto ao ar reticula e 
torna-se uma borracha elástica devido ao 
efeito da evaporação da água contida na 
formulação e também, de forma mínima, 
graças à absorção dos suportes porosos e 
absorventes nos quais é aplicado.

MODO DE APLICAÇÃO
Preparação e dimensionamento da junta
Todas as superfícies a selar devem estar 
secas, sólidas, livres de pó e partes freáveis, 
isentas de óleos, gorduras, ceras, tintas 
antigas e ferrugem.
A fim de permitir que o selante desempenhe 
a sua função, quando aplicado na junta, ele 
deve ser capaz de esticar-se e comprimir-se 
livremente; portanto, é necessário que:

• adira perfeitamente apenas às paredes ao 
lado da junta e não ao fundo;
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Aplicação de Mapeflex AC-FR 2
Mapeflex AC-FR 2 é fornecido em 
salsichões de 550 ml; para utilização, 
introduzir a embalagem na pistola específica 
para salsichões Mapei Gun 600 Pro, cortar 
a extremidade superior da embalagem, 
aparafusar o anel de fecho na pistola com o 
bico de extrusão em plástico engatado.
Cortar o bico de extrusão a 45° de acordo 
com a secção de extrusão desejada, revestir 
as bordas da junta com fita de papel para 
conseguir um acabamento estético perfeito.
Após a extrusão, suavizar Mapeflex AC-FR 2 
usando uma ferramenta humedecida com 
água ensaboada, antes da película superficial 
se formar.

Limpeza
Para limpar vestígios frescos de 
Mapeflex AC-FR 2 das ferramentas e 
superfícies adjacentes à junta, utilizar uma 
esponja molhada com água.
Após reticulação completa, o selante apenas 
pode ser removido mecanicamente.

Resistência ao fogo
De acordo com a certificação de resistência 
ao fogo obtida, Mapeflex AC-FR 2 atinge 
os seguintes desempenhos EI (resistência 
à passagem de chamas, fumo e calor) ou 
desempenhos I (resistência à passagem de 
calor) (ver tabela abaixo).

EMBALAGEM
Mapeflex AC-FR 2 está disponível em 
salsichões de 550 ml em cinzento e branco.
Pintável após polimerização completa.

• a largura da junta esteja corretamente 
estimada, de modo que o alongamento 
de exercício previsto não exceda 10% da 
largura inicial (calculada a +23°C);

• a espessura da selagem com 
Mapeflex AC-FR 2 esteja em relação a sua 
largura e precisamente:

LARGURA  
DA JUNTA

PROFUNDIDADE  
DO SELANTE

Até 10 mm Igual à largura

De 11 e 20 mm Sempre 10 mm

Mais de 20 mm Igual à metade da largura

Para regular a profundidade do selante e 
evitar que adira ao fundo, antes da selagem, 
inserir na junta Mapefoam, um cordão 
de enchimento específico em polietileno 
expandido de células fechadas, disponível 
em diferentes diâmetros.

Para a correta secção de selagem, a fim da 
resistência ao fogo certificada, consultar 
as indicações contidas no “relatório de 
classificação N° CSI2229FR” del 19/12/2018.

Aplicação do primário de aderência
Caso seja necessário aumentar a aderência 
do selante ao suporte, utilizar nas bordas da 
junta um primário constituído pelo mesmo 
Mapeflex AC-FR 2 convenientemente diluído 
com água até alcançar uma consistência 
fluida pincelável.
Aplicar uma camada contínua nas bordas 
das juntas desse primário e aplicar o selante 
fresco sobre fresco, sem esperar.

largura  
da junta

(mm)

profundidada 
do selante 

(mm)

selagem orientação junta desempenho

singular dupla vertical horizontal
EI

(minutos)
I

(minutos)

10 10 X X 120 240

20 20 X X 120 240

30 20 X X 120 240

40 20 X X 180 240

10 10 X X 180 240

20 20 X X 120 240

30 20 X X 120 240

40 20 X X 120 240

10 10 X X 240 240

20 20 X X 240 240

30 20 X X 240 240

40 20 X X 240 240

10 10 X X 240 240

20 20 X X 240 240

30 20 X X 240 240

40 20 X X 240 240



CONSUMO

Tabela de consumos

dimensão da junta
(em mm)

rendimento por 
embalagem de 550 ml
(em metros lineares)

5 x 5 22

10 x 5 5,5

15 x 10 3,6

20 x 10 2,8

25 x 12,5 1,8

30 x 15 1,2

40 x 20 0,7

ARMAZENAGEM
18 meses se conservado na embalagem 
original e em local seco.

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.
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As referências relativas a este  
produto estão disponíveis  

a pedido e no site da Mapei  
www.mapei.pt e www.mapei.com


