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DESCRIÇÃO  

 

PAVICORINDO HP®,  

ENDURECEDOR NÃO METÁLICO PARA 

PAVIMENTOS EM BETÃO 

 

Pavicorindo HP é um endurecedor de 

pavimentos, incorporado superficialmente 

sobre betão fresco. O produto foi desenvolvido 

tendo por base uma granulometria 

cuidadosamente estudada de acordo com a 

sua forma, tamanho e propriedades físicas e 

mecânicas.   

Pavicorindo HP é o produto ideal para 

aplicação em pavimentos que se caraterizam 

por: trafego intenso e pesado, elevado 

desgaste e impactos severos.  

. 

  

 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

• Cais de carga e descarga 

• Centros de distribuição 

• Fábricas 

• Instalações de produção 

• Corredores dos centros comerciais  

• Hangares de aviação 

• Hipermercados 

• Indústria pesado metalo-mecânica 

• Armazéns 

• Parques de estacionamento 

• Estações de serviço 

COMPOSIÇÃO 

 

O endurecedor de superfície Pavicorindo HP é uma argamassa seca pronta aplicar, 

constituída por uma mistura de agregados e corindo de granulometria definida, á qual é 

adicionado cimento Portland, aditivos especiais e pigmento para a sua coloração. 

O produto Pavicorindo HP apresenta uma composição à base de ligantes e agregados 

minerais de grande dureza, que conjugados proporcionam um pavimento com excelentes 

propriedades mecânicas.  

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS* 

Resistência abrasão 

BCA (UNE-EN 13892-

4:2003)  

 

20 µm 

Resistência ao choque 

(EN ISO6272) 

 

2.a 

Compressão 

(EN 13892-2) 

 

C80 

 

Flexão 

(EN 13892-2) 

 

 

F7 

Dureza 

(Escala de Mosh) 

 

 

>9 

Permeabilidade de 

água (EN 1062-3) 

 

 

0.17Kg/h0.5.m2 

Efeitos de manchas 

 (NP EN 423 DE 1994) 

Ligeiramente afetado por produtos à 

base de ceras, óleo alimentar, soda 

caustica, carbonato de potássio. 

Entrada em serviço 

 

tráfego de peões – 24h 

tráfego ligeiro – 8 dias 

utilização normal – 28 dias 
 

 

* Variações das condições de humidade e temperatura podem ocasionar mudanças 

nas características técnicas aqui apresentadas. 
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VANTAGENS 

• Maior durabilidade do pavimento. A vida 

útil de um revestimento tratado com 

Pavicorindo HP pode ser até três vezes 

superior do que um pavimento sem 

endurecedor. 

• Custos de manutenção reduzidos. 

• Fácil aplicação, por meio manual e 

mecânico. 

• Eliminação das poeiras do pavimento. 

• Excelentes propriedades mecânicas. 

• Elevada resistência à abrasão. 

• Superfície altamente resistente ao 

desgaste. 

• Pavimento com superfície homogénea 

com excelente resistência a impactos e 

cargas pontuais. 

• Superfície de alta densidade, que permite 

fácil limpeza e resistência à penetração 

de líquidos. 

• Pavimento com maior resistência a óleos 

e gorduras do que os pavimentos em 

betão sem endurecedor de superfície, 

que se caracterizam por uma débil 

resistência química. 

• Comercializável em diferentes cores. 

 

 

 

GAMA DE CORES 

 

 
As cores após aplicadas podem diferenciar 

dos exemplos demonstrados. Para dispor de 

uma certeza da cor do pavimento final, entre 

em contacto com a nossa empresa Duro-

Europa para solicitar amostras testes. 

 

 

CONSUMO  

 

• Consumo médio 5 a 7 Kg/m2 devendo em solicitações excecionais ser aplicada 

uma dosagem superior. 

 

Atenção: os valores acima apresentados, são valores teóricos resultantes de testes realizados 

no nosso laboratório e não incluem consumo adicional devido á porosidade do suporte, perfil 

da superfície, variação no nivelamento ou desperdícios, variação do teor de água do betão, 

fase de cura do betão, etc. 

Deste modo aconselha-se a realização de um teste em obra para aferição dos consumos 

reais. 

 

SISTEMA 

 

O produto Pavicorindo HP deverá ser aplicado sobre uma base em betão fresco. 

A aplicação do produto poderá ser efetuada de forma manual ou por meio de 

máquinas. 

Seguindo-se o nivelamento da superfície com talocha mecânica ou régua laser. 

Imediatamente após o alisamento final, deverá pulverizar o produto Duro-Cure e 

uniformizar o espalhamento com rolo, para se assegurar um melhor acabamento. 
 

Sobre uma superfície preparada com Pavicorindo HP, nunca deverá adicionar 

água. Não deverá aplicar o produto sobre um betão aditivado com agente 

introdutor de ar, ou betões em que parte de cimento é substituído por cinzas 

volantes. Desta forma, é possível minimizar os agentes que não proporcionam 

uma excelente aderência do Pavicorindo HP ao betão fresco.  
 

Quando o processo de espalhamento se realiza de forma manual, deverá evitar as 

acumulações localizadas do produto sobre a superfície do betão, para se evitarem 

as ondulações. Para se garantir um acabamento uniforme, o produto deve ser 

lançado de forma controlada a uma distância superior de 2m no local a tratar. 
 

Todos os betões se caracterizam por: variabilidade nos tempos de secagem, teor 

de água e qualidade do cimento, sendo que estas características condicionam a 

cor final do revestimento. 

Ao longo da área tratada com Pavicorindo HP poderão visualizar-se zonas mais 

claras e zonas mais escuras, não se obtendo um pavimento final com cor 

completamente homogénea. 
 

Para assegurar uma maior uniformidade da cor, todas as operações de 

pavimentação deverão ser protegidas das influências ambientais.  

Perante fortes movimentações de ar, ventos fortes, elevados ou baixos teores de 

humidade não deverá proceder com a aplicação do produto Pavicorindo HP. 

Teores de humidades relativas superior a 80%, provocam processos de 

exsudação e operações de acabamento mais delicadas e demoradas, devido ao 

elevado tempo de cura. Por conseguinte, sobre teores de humidade abaixo dos 

40% poderão ocorrer processos de eflorescência na superfície tratada.  
 

Este produto deverá ser aplicado por profissionais acreditados, que executam 

uma aplicação criteriosa e cuidada do produto. Respeitando os tempos de 

execução de cada etapa e assegurando um excelente atalochamento do 

revestimento. 
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MARCAÇÃO CE 

 

A Marcação CE é uma marcação obrigatória 

para alguns produtos comercializados no 

Espaço Económico Europeu (EEE) desde 

1985. 

A marcação CE indica a conformidade de um 

produto com a legislação harmonizada da 

União Europeia que se aplique a esse produto. 
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EN 13813:2003 

UNE-EN 13892-4:2003 

EN 13813:CT-C80-F7-AR 0.5 

Reação ao fogo NPD 

pH NPD 

Permeabilidade 

à água 

0.17Kg/h0.5.m2 

Resistência à 

abrasão 

AR 0.5 

Resistência á 

compressão 

C80 

Resistência á 

flexão 

F7 

 

 
 

 

SERVIÇO TÉCNICO 

A empresa Duro-Europa dispõe de um 

departamento técnico especializado numa 

vasta gama de pavimentos, que poderá 

responder ás suas questões e prestar-lhe todo 

o apoio técnico. 

 

 

 

 

MÉTODO DE APLICAÇÃO 

 

Este processo de aplicação, exige a permanência de um técnico especializado em 

obra, para assegurar uma verificação periódica das condições de obra e 

betonagem, uma vez que a sequência de aplicação e os tempos corretos de 

trabalho em cada fase, são determinados pelo desenvolvimento do betão. 

 

1. COLOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO BETÃO 

 

 

 

2. VIBRAÇÃO DO BETÃO 

 

 

 

 

 

3. ESPALHAMENTO DO ENDURECEDOR 

MECÂNICAMENTE OU MANUALMENTE 

 

O TEMPO DE APLICAÇÃO É INFLUENCIADO POR 

TODAS AS CARACTERISTICAS DO BETÃO E 

CONDIÇÕES DE OBRA. 

COM ESPALHAMENTO MANUAL O MESMO DEVE SER REALIZADO ASSIM QUE SE 

POSSA PISAR O BETÃO E O MESMO NÃO ABATA 3 A 5 MM. 

COM ESPALHAMENTO MECANICO COM ESPALHADOR AUTOMÁTICO E REGUA 

LASER, O MESMO PODERÁ SER INICIADO QUASE IMEDIATAMENTO APÓS O 

NIVELAMENTO DO BETÃO APLICADO. 

 

 

 

4. TALOCHAGEM MANUAL OU MECÂNICA 

 

 

 

 

 

 

5. APLICAÇÃO DO PRODUTO DE CURA 

 

 

 

 

 

6. ABERTURA DE JUNTAS  

 

 

 

 

Após terminar o corte de juntas, as mesmas deverão ser imediatamente limpas de 

qualquer presença de óleo, pós e agentes contaminantes, uma vez que as mesmas 

poderão ser tratadas e seladas com soluções Duro-Europa Mastique. 
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MEDIDA | SEGURANÇA 

A aplicação e manuseamento não envolve 

riscos de inflamabilidade nem riscos especiais 

de toxidade. No entanto, e devido à presença 

de cimento na sua composição, aquando do 

manuseamento e aplicação do produto deve 

proceder em conformidade com as normas de 

segurança em vigor. 

Para uma melhor compreensão dos cuidados 

de segurança e eliminação de resíduos 

durante e após a utilização do produto, 

aconselha-se a leitura prévia da ficha de 

dados de segurança e do rótulo da 

embalagem. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

 

A informação contida nesta ficha técnica, é 

resultado dos nossos ensaios laboratoriais e 

da experiência prática com os nossos 

produtos. A empresa Duro-Europa, não se 

responsabiliza direta ou indiretamente pelo 

mau uso e má aplicação do mesmo, não 

respeitando as informação descritas neste 

documento. A presente ficha técnica perde a 

sua validade com a emissão de uma nova 

edição. 

 

 

 

ARMAZENAMENTO 

 

Este produto pode ser armazenar durante 12 meses nas embalagens originais, 

num lugar fresco e seco, com temperatura de 20ºC. 

Em obra deve ser armazenado em local seco, protegido de humidade, evitando-

se o empilhamento de mais de 15 sacos. 

 

 

 

 

LIMPEZA E DERRAMES 

 

Com o produto em fresco a sua limpeza é possível com água ou pano húmido. 

Após endurecimento, o produto só pode ser removido mecanicamente. 

É aconselhado limpar todas as ferramentas e equipamentos com água, 

imediatamente após a sua utilização. 

 



PAVICORINDO HP | ficha técnica 

 

5 

      
    

 

 +351 253 605 140 

 +351 253 605 141 

Rua Engº  José Rolo-Parque Ind.de 

Celeirós 2ª Fase Lote T3 , 

 4705-414 Celeirós,Braga Portugal 

duro-europa@duro-europa.pt 

www.duro-europa.pt 

     

 


