FICHA TÉCNICA

BARONE COLA B503
ADESIVO UNIVERSAL BASE PVA DE ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSAS
BARONE COLA B503

É um adesivo concentrado a base de PVA (acetato de polivinila) e base água, monocomponente, pronto para uso, com
alto teor de sólidos e excelente aderência. Apresenta acabamento transparente e resinas puras, indicado para uso
profissional na construção civil como adesivo para gesso, chapiscos e rebocos e concretos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

• Aditivação de gessos;
• Adesivo para Argamassas e concretos;
• Aditivação de chapiscos (aderente em concretos e isopor);
• Emboços e rebocos internos e externos;
• Argamassa de regularização de lajes e contrapisos.

VANTAGENS

• Aumenta a aderência e impermeabilidade;
• Melhora a coesão e trabalhabilidade de argamassas;
• Excelente aderência a tração;
• Produto atóxico, de base água;
• Permite diluição.

PROPRIEDADES TÍPICAS
Caracterís�cas
Densidade
Teor de sólidos
Umidade rela�va do substrato
Temperatura de aplicação
Teor de VOC
Viscosidade

Unidade
g/cm³
%
%
°C
g/L
cps

Valor
1,0 a 1,1
48 - 50
< 10
5 a 35
<50g/L

Observações

7.000 a 9.000 a 23°C e 50% de
umidade do ar

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Preparo do Substrato:
Aditivo para chapiscos:
Limpar o substrato contra pós, óleos e sujeiras. Pré-umedecer o substrato, porém sem empoçamentos, antes da
aplicação do chapisco aditivado com BARONE COLA B503.
Aditivo para argamassas, rebocos e emboços:
Limpar o substrato contra pós, óleos e sujeiras. Deixar o chapisco curar por pelo menos 24h e pré umedecê-lo para
aplicação de argamassa aditivada com BARONE COLA B503.
Aplicação do produto:
Misturar BARONE COLA B503 à água de amassamento conforme proporções indicadas para cada aplicação.
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Chapiscos:
Emulsão com traço 1:6 – 1 parte de BARONE COLA B503 para 6 partes de Água (1:6). Recomenda utilizar com
argamassas 1:3 (Cimento: Areia).
Argamassa de Reparo:
Emulsão com traço 1:6 – 1 parte de BARONE COLA B503 para 6 partes de Água (1:6). Recomenda utilizar com
argamassas 1:2 (Cimento: Areia).
Argamassa Fina de Regularização:
Emulsão com traço 1:6 – 1 parte de BARONE COLA B503 para 6 partes de Água (1:6). Recomenda utilizar com
argamassas 1:2 (Cimento: Areia). Com espessura: até 10 mm
Argamassa em Gesso:
Emulsão com traço 1:6 – 1 parte de BARONE COLA B503 para 6 partes de Água (1:6). Diluir o Gesso na emulsão
para obter a consistência desejada.

COMPOSIÇÃO

Emulsão base PVA.

EMBALAGEM

Barricas de 50kg.

Limpeza

A limpeza dos equipamentos e materiais devem serem feitas com água corrente.

VALIDADE

12 meses com a embalagem fechada. Manter produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em
local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15ºC a
25ºC).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico
(FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico
e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade
etc.
Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações
deste documento técnico.
A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total
responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.
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