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Âmbito de aplicação:
Interiores e exteriores. 
Pavimentos. Grandes superfícies.
Aderência total de azulejos e mosaicos com o sistema Floating.
Colocação de azulejos e mosaicos sobre a lâmina DITRA.
Aderência da lâmina DITRA sobre suportes adequados. 
Colocação de azulejos de grés e grés porcelânico, tijoleira, mosaicos talhados de betão e pedra natural
- em interiores e exteriores
- em varandas e terraços
- sobre pavimentos radiantes

Composição:
Pó cinzento à base de cimentos especiais, aditivos e materiais sintéticos flexíveis; boa dispersão.
A fluidez do aderente permite uma transferência fácil de peças de grandes dimensões, em toda
a superfície.

Preparação do suporte:
Com o sistema da lâmina DITRA:
Os suportes devem ser limpos, firmes, resistentes à carga e suficientemente lisos. 
Soleiras de cimento:
A superfície da soleira deve ser suficientemente resistente para ser possível caminhar sobre ela
e efectuar os trabalhos sem a danificar. As juntas de dilatação existentes no pavimento devem
ser mantidas no revestimento. 
Betão:
Colocação há pelo menos 28 dias. As juntas de dilatação existentes na superfície de betão devem
ser mantidas no revestimento.  
Soleiras fluidas de sulfato de cálcio:
Humidade residual ≤2 CM-%. As juntas de dilatação existentes na soleira devem ser mantidas no
revestimento. As superfícies devem ser preparadas de acordo com a folha informativa da BEB
(Associação Federal de Pavimentos e Revestimentos) e deve ser-lhes aplicada uma primeira cama-
da de imprimação ARDEX P51, diluída em água numa proporção de 1:3.
Placas de aglomerado de madeira:
Espessura mínima de 25 mm, com nervura e alheta, qualidade V 100 E, bem aparafusadas à
construção inferior.
Imprimar com ARDEX P 82 ou com ARDEX P51, sem diluir.
Pavimentos de pranchas de madeira:
Pranchas de madeira com nervura e alheta, bem aparafusadas e com resistência à torção rela-
tivamente à construção inferior. Imprimar com ARDEX P 82.
Revestimentos de azulejos e mosaicos:
Em interiores, imprimar com ARDEX P 82 ou com ARDEX P51, sem diluir. Em exteriores, lixar e
betumar previamente com ARDEX DITRA FBM, aplicando uma camada com uma espessura de
cerca de 2 mm. Depois de seca essa primeira camada, colocar a lâmina DITRA.
Soleiras secas:
Depois de colocada, seguindo as instruções do fabricante, terá de ficar em condições de esta-
bilidade e resistência à torção.
Imprimar com ARDEX P51.

Modo de utilização:
Deitar água de amassadura num recipiente limpo e amassar uma determinada quantidade de

ARDEX-DITRA FBM
Aderente fluido

FT
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ARDEX DITRA FBM, até obter uma argamassa sem grumos e elástica. 
A consistência da argamassa deve ser ajustada, consoante a utilização, o tipo de solo e o for-
mato dos azulejos e mosaicos.
São necessários cerca de 6,5-7,5 litros de água para amassar 25 kg de ARDEX-DITRA FBM.
A 20 °C, a argamassa pode ser trabalhada durante cerca de 3 horas.
A argamassa em fase de solidificação não deve ser diluída com água nem misturada com arga-
massa fresca.
Para a fixação da lâmina DITRA, a argamassa é aplicada sobre o solo, com uma talocha denta-
da 3x3 mm ou 4x4 mm.  As lâminas de DITRA cortadas à medida são colocadas sobre o aderente
pelo lado da tela, durante o tempo aberto, e apertadas com um nível ou com uma talocha lisa
ou um cilindro de precisão. 
Imediatamente após a colagem da lâmina DITRA, os azulejos e os mosaicos poderão ser colo-
cados com ARDEX DITRA FBM.
É conveniente betumar simultaneamente todas as falhas com a parte lisa da talocha dentada e,
depois, pentear o aderente com os dentes da ferramenta.
Aplicar o aderente apenas sobre superfícies que permitam a colocação dos azulejos em leito
húmido e que apresentem um bom poder molhante.
O tempo disponível para a colocação é de cerca de 30 min (tempo aberto), sempre que a arga-
massa seja aplicada imediatamente depois de amassada. Se for aplicada mais tarde, o tempo
de utilização pode ser mais curto.
Trabalhar o ARDEX DITRA FBM a temperaturas superiores a +5 °C. 
As temperaturas altas encurtam os tempos para a elaboração e de vida do amassado, enquanto que
as baixas os aumentam.
Em caso de dúvida, é conveniente realizar primeiro um teste de adesão.

Recomendações:
Os trabalhos de nivelamento em interiores, antes da colocação da tela DITRA e sem influência
de humidades provenientes do subsolo ou da utilização, devem ser realizados com as argamas-
sas autonivelantes ARDEX, preferencialmente com ARDEX K15.  Em áreas sujeitas a humidade,
deve aplicar-se a argamassa autonivelante para exteriores ARDEX K301.
Para a utilização da lâmina DITRA para fins de impermeabilização, as juntas e uniões devem ser
tapadas com Schlüter(r)-KERDI-COLL e Schlüter(r)-KEBA.
Em interiores, os mármores e outros mosaicos talhados de pedra natural devem ser colocadas
com o aderente rápido ARDEX S16 FLEX.
Para a colocação de azulejos em áreas sujeitas a substâncias químicas, deve aplicar-se o siste-
ma sobre base époxi: ARDEX WA ADHESIVO y ARDEX WA JUNTA.
Devem ser tidas em conta as advertências da empresa Schlüter-Systems KG para a função, uti-
lização e modo de emprego dos produtos Schlüter(r)-DITRA, Schlüter(r)-DITRADRAIN e
Schlüter(r)-KERDI 

Precauções:
Contém cimento. Irritante para a pele. Perigo de lesões oculares graves. Não deixar ao alcance
das crianças. Evitar o contacto com os olhos e com a pele. Em caso de contacto com os olhos,
enxaguar abundantemente com água e consultar o médico. Durante aplicação, deverá usar luvas
e óculos de protecção adequados, bem como protecção facial.
Depois de seco, o produto é fisiológica e ecologicamente inofensivo.
GISCODE ZP1 = produto com teor de cimento, pobre em cromato.
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Dados técnicos
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório, de acordo com as normas em vigor)

Edição: Janeiro de 2007

Relação de mistura:
Aprox. 6,5-7,5 litros de agua por 25 kg de polvo, lo
que corresponde aprox. a 1 vol. de agua: 
31/2 vol. de polvo

Densidade: Aprox. 1,3 kg/litro

Densidade da argamassa em
fresco: Aprox. 1,7 kg/litro

Consumo:
Em suportes lisos:
Aprox. 1,5 kg/m2 com talocha dentada de 4 x 4 x 4 mm
Aprox. 2,2 kg/m2 com talocha dentada de 6 x 6 x 6 mm
Aprox. 3,0 kg/m2 com talocha dentada de 8 x 8 x 8 mm

Tempo de manuseamento
(20 °C): Aprox. 3 h

Tempo de vida do amassado
(20 °C): (tempo aberto) Aprox. 30 min (medido com argamassa fresca)

Tempo de ajuste (20 °C): Para azulejos de grés, aprox. 30 min

Tempo de colocação em
serviço (20 °C): Refechamento ao fim de aprox. 6 h

Resistência à tracção:
Para azulejos de grés
Seco, húmido: aprox. 1,0-2,0 N/mm2

Ciclo congelamento - descongelamento: 
Aprox. 1,0-2,0 N/mm2

Apto para aquecimento
radiante: Sim

Embalagem: Sacos de 25 kg, líquidos

Conservação: Aproximadamente 12 meses em locais secos e na
embalagem original, fechada
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