
 

 

 

 

 

ARDEX CA20P 

Adesivo de construção e montagem 

 

Adesivo à base de silanos modificados. 

Monocomponente. 

Para colar e unir rodapés, condutas de cabos, painéis decorativos, acústicos 

ou de isolamento térmico, elementos decorativos, materiais plásticos ou de 

madeira, peças cerâmicas e outros materiais. 

Para selar e unir juntas ou perfis metálicos, de madira, cerâmicos ou plásticos. 

Utilização em interiores e exteriores. 

Sem solventes, água ou isocianatos.  

Elevada aderência e resistência inicial. 

Sem retracção ao secar, elástico. 

 

 

 

 



ARDEX CA20P 
Adesivo de construção e montagem 

 
Campo de Aplicação 

Para utilização em interiores e exteriores, paredes e 

pavimentos. Para colar e unir rodapés, condutas de cabos, 

painéis decorativos, acústicos ou de isolamento térmico, 

elementos decorativos, materiais plásticos ou de madeira, 

peças cerâmicas e outros materiais. Para selar e unir juntas 

ou perfis metálicos, de madeira, cerâmicos ou plásticos. 

 

Descrição do produto: 

Polímero à base de silanos modificados, que endurecem 

por reacção com a humidade. 

 

Preparação do suporte 

O suporte deve estar firme, resistente, isento de poeiras e 

de agentes separadores, e deve estar rígido. O suporte 

deve estar ligeiramente húmido. Restos de cola, pinturas, 

ceras, alcatrão, asfalto, etc., devem ser eliminados. 

Para obter uma boa aderência sobre placas de betão novo, 

recomenda-se aplicar o primário Ardex SP1 Primer. 

 

Aplicação: 

Eliminar a tampa de alumínio existente no fundo do 

cartucho, abrir a membrana protectora do bocal, colocá-la 

e recortá-la no tamanho desejado. 

Aplicar o ARDEX CA20P em tiras sobre o suporte ou sobre 

o elemento que se queira fixar. Pressionar firmemente o 

referido elemento antes que se forme uma pele sobre o 

adesivo (tempo de vida aprox. 7 a 10 min. a 20ºC). 

A distância entre os vários pontos de colagem não deve 

ser superior a 25-30 cm e deve-se ter em conta o peso do 

elemento a fixar. 

Não aplicar ARDEX CA20P a temperaturas inferiores a 

+5ºC, nem inferiores a +35ºC. 

O tempo de secagem depende da absorção do suporte e 

do elemento a fixar. Elevadas temperaturas e baixa 

humidade diminuem o tempo aberto do produto (antes de 

se formar a pele superficial). Baixas temperaturas e 

humidade elevada prolongam o tempo de trabalho. 

Recomenda-se fechar bem os cartuchos e utilizá-los o mais 

breve possível.  

Em caso de dúvidas, realizar um teste prévio. 

 

Informação geral: 

ARDEX CA20P pode ser pintado, depois de seco, com a 

maioria de pinturas em dispersão e resinas alquídicas. 

Devido ao grande número de pinturas e revestimentos 

existentes, recomenda-se a realização prévia de um teste. 

Para a utilização do ARDEX CA20P a baixas temperaturas, 

deve-se aquecer o produto. Os resíduos de produto, ainda 

frescos, podem ser eliminados com um pano limpo. 

Por favor, leve sempre em consideração as recomendações 

do fabricante/fornecedor. 

 

 

Dados técnicos 

(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo 

normativa vigente) 

Material base:  Polímero de silano modificado 

Densidade: Aprox. 1,45 Kg/litro 

Consumo: Aprox. 30-40 ml por metro 

linear 

Tempo aberto 

 (23ºC/50% HR) 
Aprox. 7 – 10 min. 

Temperatura de 

aplicação:  
+5ºC - +35ºC 

Tempo de cura 

(23ºC/50% HR) 
3-4 mm / 24h 

Resistência Térmica: -40ºC - +90ºC (durante 

períodos curtos de 15-20 min, 

suporta até 200ºC) 

Classificação ADR, GGVS, 

VBF 
Não 

Emicode EC1 – baixo nível de emissões 

Embalagem: Cartuchos de 310 ml (em 

caixas de 12 un.) 

Armazenamento: Aprox. 12 meses em lugares 

secos e na sua embalagem 

original fechada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ardex é responsável pela qualidade dos seus produtos. 

As recomendações de aplicação aqui expressas, baseiam-se em 

testes e experiências práticas. Uma dosagem e aplicação fora do 

descrito excluiria a nossa responsabilidade sobre o produto e a sua 

aplicação. 

Para qualquer consulta sobre possíveis dúvidas sobre o produto, 

solicitamos o contacto do nosso departamento técnico. 

A vigência desta ficha técnica terá validade até nova edição. 

 Edição: Fevereiro 2014 


