
 
FICHA TÉCNICA 

Última actualización: Diciembre, 2003  MULTIFLEX 1 de 3 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
  
  
  
  
 APRESENTAÇÃO: 
 25 kg Branco Ref.: 1814 
  
CAMPOS DE APLICAÇÃO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Revestimentos associados: 
� Baldosas cerámicas com a superficie de  cara á vista não vidrada; gres porcelánico, baldosa 

vermelha mate, baldosa catalan, toba rústica, baldosa gresificada, pavimento gresificado, gres 
rústico, klinker . 

� Baldosas cerámicas com a superficie de  cara á vista vidriada; azulejo de mayólica, azulejo de pasta 
branca, pavimento de gres, klinker vidrado, baldosa vidrada, baldosa de gres. 

� Revestimentos de pedra natural isensiveis a mudanças de cor. 
 

Suportes 
� Muros Interiores: Betão, base  de cimento, betão pré-fabricado, betão celular, placa de fibro-

cimento, revestimento de gesso ou placas de estuque, placa de cartão-gesso, tabique de ladrilho, 
revestimento cerámico antigo, pinturas, sistema de impermeabilização líquido.     

� Muros Exteriores: Betão, base de cimento. 
 

� Solos Interiores: Betão, betão aligeirado, capas de compressão, cimento de regularização auto-
nivelante, placas pré-fabricadas especiais para solos, paineis derivados de madeira, revestimentos 
cerámicos antigos, revestimento de terraços ou pedra natural, revestimentos plásticos antigos, solos 
de cimento pintados, sistema de impermeabilização líquido. 

� Solos Exteriores: Betão, capa de compressão, cimento de regularização, sistema de 
impermeabilização líquido. 

CIMENTO COLA FLEXIVEL 

MULTIFLEX 

Polivalente: para paredes e solos no 
exterior e interior 

Especial porcelánico grandes formatos 
Alta aderência e flexibilidade 

 
 

Cimento cola flexivel de ligante misto e  endurecimento hidráulico 
especialmente desenhado para: 

 
• Colocar em capa fina  porcelana e/ou outros revestimentos 

cerámicos, incluindo grandes formatos, em solo e parede. 
• Realizar revestimentos de pedra natural, insensivel ás  

mudanças de temperatura. 
•  Uso exterior e interior. 
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CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS: 
• Polivalente. De uso exterior e interior. Para paredes e solos . 
• Aderencia extremamente alta( C2) 
• Alta flexibilidade (deformabilidade). 
• Grande rendimento. 
• Resistente ao contacto permanente com  agua. 
• Deslizamento reduzido ( T ) 
• Muito fácil de aplicar 
• Cor: Branco  

 
APLICAÇÃO E PREPARAÇÃO DO SUPORTE: 
Suporte 
O suporte deve estar plano, estavel, resistente, seco e sem  fissuras ou materiais que reduzam a  
aderencia. Para tal efeito aconselhamos: 
� Tapar as fissuras presentes no solo com AGUAPLAST OBRA FACIL. 
� Se existirem desniveis importantes, igualar com AGUAPLAST OBRA FACIL tanto em paredes como no 

chão. 
� Verificar se os rebocos e/ou as placas de gesso ou cartão-gesso estão completamente secos. 
� Certificarmo-nos de que os solos de cimento tẽm no mínimo  28 días . 
 
Mesmo assim, antes de aplicar MULTIFLEX, os suportes interiores devem ser tratados seguindo as 
seguintes indicações: 
 
 

Muros Interiores  Solos Interiores  
Betão - Betão - 
Base de  cimento - Betão aligeirado - 
Betão pré-fabricado - Capa de compressão - 
Betão celular 2 Cimento de regularização auto-nivelante - 
Placa de fibro-cimento 2 Placas pré-fabricadas especiais para solos 2 
Revestimento de gesso ou placas de estuque 2 e 3 Paineis derivados de madeira 1 
Placas de cartão-gesso 2 e 3 Revestimentos cerámicos antigos 1 
Tabique de ladrilho 4 Revestimentos de terraços ou pedra natural 5 
Revestimento cerámico antigo - Revestimentos plásticos antigos 1 
Pinturas 1 Solos de cimento pintados 1 
Sistemas de impermeabilização líquidos - Sistemas de impermeabilização líquidos - 

 
1. Aplicar o primário NIVELPOL AR seguindo as instruções de uso de aplicação.  
2. Aplicar o primário FIXACRYL seguindo as instruções de aplicação. 

Ambos os primários, aplicar humido sobre humido, e de seguida, ainda fresco,  aplicar o  MULTIFLEX. 
3. Realizar tratamentos de impermeabilização com LISOMAT STOP GOTERAS. 
4. Aplicar  base de cimento e utilizar MULTIFLEX em capa fina.  
5. Tratar com agua á pressão para abrir o poro da baldosa. 

 
Em solos exteriores o suporte deve ter uma inclinação igual ou superior a 1 % para permitir a evacuação 
das  aguas. 
 

Aplicação 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misturar 8,0 - 8,5 l. de agua com 25 Kg de MULTIFLEX  (um saco), 
até obter uma pasta homogénea sem  grumos. Deixar repousar a 
massa durante 5 minutos e voltar a agitar antes da aplicação 
 
Aplicar uma capa de contacto no  suporte de 1,5 m² e estriar com a 
talocha dentada adequada com um angulo de 45 - 60º. Colocar e 
ajustar com uma leve pressão a cerámica.  
Raspar e limpar as juntas antes do endurecimento de adesivo. Limpar 
a ferramenta com agua imediatamente depois de usar. 
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Conselhos de aplicação:. 
� Efectuar colagem dupla: 

- Em exteriores. 
- Se o tamanho da cerámica superar os 35 x35  cm. (utilizar talocha dentada de 6 mm). 
- Sistemáticamente, com revestimentos cerámicos e pedra natural com  grau de absorção de agua 

inferior a 5% (gres porcelánico, granito, etc) 
� Não  reutilizar o cimento juntando agua , ou material fresco. 
� Não rejuntar a cerámica antes do  cimento – cola ter fraguado. 
� Humedecer o suporte em épocas de calor ou lugares fortemente ventilados. 
� Respeitar as juntas estruturais. 
� Em soleiras realizar juntas perimetrais continuas no minimo com  5 mm de largo e colocar juntas de 

dilatação cada 50 m²  no interior e 25 m² no exterior, ou  cada 8 m lineares 
 

PRECAUÇÕES: 
Em solos com calaftação radiante, esta não deve ser utilizada um dia antes da aplicação. 
Não utilizar: 
1) Sobre cimentos de reparação aplicados em capa fina ( espessura <3 mm). 2) Sobre solos de 
calaftação radiante em serviço ou suportes exteriores em horas de pleno sol. 3) Sobre suportes 
metálicos. 
DADOS TÉCNICOS: 

 

Produto 
Base de ligante Cimento e resinas sintéticas 
Densidade  1.2 ± 0.05 gr/cc 
Forma Pó 
Cor Branco e Cinza 
Comportamento com fogo MO. Incombustivel 

Aplicação 
Temperatura Aplicação Entre 5º e 35 ºC 
Mistura 8 - 8,5 l de agua por 25 kg de produto (saco) 
Densidade da massa 1.5 ± 0.05 gr/cc 
Tempo de repouso 5 minutos 
Ferramenta Talocha dentada 
Limpeza  da Ferramenta Com agua, antes  que seque. 
Rendimento 1,2 kg/m2 por mm de capa. 

Pedra mosaico :  1,6 – 2,0 kg/m2 

Baldosa de 15x15 :  2,3 – 2,6 kg/m2 

Cerámica rústica :  2,6 kg/m2 
Tempo de uso  3 - 4  horas a 20 ºC 
Tempo aberto 30 minutos a 20 ºC 
Tempo de ajuste 20 minutos a 20 ºC 
Espessura de capa Mínimo 2 mm (depósitos de agua 2,5 mm) 

Máximo 4 mm 
Espessura de capa 2-10 mm 
Rejuntar 24 horas 
Transitavel 
   

Pedunal: 3 días 
Tráfico pesado: 7 dias 
 

 
PROVISÃÕ: 
APRESENTAÇÃO: UNIDADES/ CAIXA QUANTIDADE PALETE 
Saco papel 25 kg 1 40 sacos 
ARMAZENAGEM:    
Sobre paletes em lugar seco e isolado de  humidade. Conservar o saco bem fechado e ao abrigo de  geadas. 
SEGURANÇA:    
Consultar etiqueta do produto. Para maior informação consultar  a Ficha de Dados de Segurança. 
 
 
 

Beissier, S.A. 
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 

20100 Errenteria. Guipúzcoa. Spain. 
Tel.: (34) 902 100 250 
Fax: (34) 902 100 249 

e-mail: beissier@beissier.es 
www.beissier.es 

 

 
Observações gerais: 
Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. 
Representam observações gerais, resultado da nossa experiencia e ensaios 
efectuados e não levam em consideração casos de aplicações 
particulares.No caso de necessidade, agradecemos que se dirija aos nossos 


