
DESCRIÇÃO
Mapefloor PU 460 é uma resina poliuretânica 
bicomponente, aromática, com teor total de sólidos, 
adequada para revestimentos em resina autonivelantes 
flexíveis.
Mapefloor PU 460 pode eventualmente ser combinado 
com o tapete em borracha granular Mapecomfort.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mapefloor PU 460 é uma resina poliuretânica aromática 
bicomponente, desenvolvida nos laboratórios de I&D 
MAPEI, com teor total de sólidos, colorida.
Os revestimentos obtidos com Mapefloor PU 460 são 
elásticos, resistentes ao tráfego pedonal e a agressões 
químicas leves.
Além disso, em combinação com o tapete em borracha 
granular Mapecomfort é possível realizar revestimentos 
caracterizados por um elevado conforto de utilização, 
redução de ruído e redução de transmissão do ruído.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Revestimentos realizados com Mapefloor PU 460 são 
particularmente indicados para ambientes interiores, 
civis e de serviços, tais como:
•	Escolas, creches, escritórios, locais públicos, etc.;
•	Hospitais, lares;
•	Bibliotecas, museus, showrooms, etc.;
•	Apartamentos;
•	Espaços comerciais em geral.

AVISOS IMPORTANTES
•	Não aplicar Mapefloor PU 460 sobre suportes 

húmidos ou submetidos à humidade ascendente por 
capilaridade (consultar a nossa assistência técnica).

•	Não diluir Mapefloor PU 460 com solventes ou água.
•	Não aplicar Mapefloor PU 460 sobre suportes 

poeirentos ou friáveis.
•	Não aplicar Mapefloor PU 460 sobre suportes 

inquinados por óleos, gorduras ou sujidade em geral.
•	Aplicar Mapefloor PU 460 sobre suportes não 

tratados com Primer SN ou com Mapecomfort e 
adequadamente preparados.

•	Não misturar quantidades parciais dos componentes 
para evitar erros na relação da mistura, que causariam 
o não correto endurecimento do produto.

•	Não expor o produto misturado a fontes de calor.
•	Se for necessário aquecer o ambiente, não utilizar 

aquecedores que queimam hidrocarbonetos porque 
o dióxido de carbono e o vapor de água libertados 
no ambiente podem interferir com o grau de brilho e 
estética do acabamento do revestimento. Nesse caso 
usar aquecedores elétricos.

•	Remover o quanto antes, onde for possível, qualquer 
produto químico agressivo que esteja em contacto 
com o revestimento de Mapefloor PU 460.

•	Para as lavagens do revestimento utilizar máquinas, 
ferramentas e detergentes adequados e específicos 
para o tipo de sujidade a remover.

•	Proteger o produto da água por pelo menos 24 horas 
após a aplicação.

•	O produto não pode ser aplicado diretamente sobre 
suportes cimentícios com humidade relativa acima de 
4% e/ou com humidade ascendente por capilaridade 
(verificar com o teste de folha de polietileno).

•	A temperatura do suporte deve ser pelo menos 3ºC 
acima do ponto de condensação.

CORES
Mapefloor PU 460 está disponível em várias cores 
RAL. Contactar a sede para a gama completa de cores 
disponível. 
Mapefloor PU 460 deve ser protegido com pelo menos 
duas demãos de Mapefloor Finish 58 W acabamento 
poliuretânico resistente aos UV, colorido. Aconselha-
se utilizar uma cor do acabamento o mais semelhante 
possível à cor do suporte de Mapefloor PU 460.

Resina poliuretânica 
autonivelante 
bicomponente, aromática, 
colorida, elástica, para a 
realização dos sistemas 
Mapefloor Comfort  
System AR e Mapefloor 
Comfort System AR/X
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Aplicação do produto
Aplicar Mapefloor PU 460 sobre o suporte 
tratado com Primer SN ou Mapecomfort 
barrado com Mapefloor Pore Filler, tendo 
o cuidado da superfície estar isenta de 
poros que possam causar bolhas de ar na 
superfície do revestimento durante a fase de 
endurecimento. Em caso contrário aplicar 
um novo barramento de Primer SN ou 
Mapefloor Pore Filler.
Mapefloor PU 460 espalha-se de modo 
uniforme com espátula dentada – aconselha-
se a utilização de dentes de forma triangular 
– para obter uma espessura de pelo menos  
2 mm. Logo a seguir à aplicação, passar 
o rolo de picos várias vezes e de forma 
cruzada, para libertar o ar eventualmente 
englobado durante a mistura. 
Uma vez que Mapefloor PU 460 tenha 
endurecido, deverá ser aplicado, dentro 
de 48 horas do endurecimento a +23°C, 
Mapefloor Finish 58 W acabamento protetor 
poliuretânico, colorido, opaco, resistente aos 
raios UV, aplicado com rolo em 2 demãos 
cruzadas ou por pulverização com airless. 
Se tal tempo for ultrapassado, será 
necessária uma ligeira lixagem da superfície 
com lixa fina ou abrasivo. Antes da aplicação 
da camada de acabamento, aspirar 
cuidadosamente o pó. Aconselha-se utilizar 
uma cor de acabamento similar à cor de base 
do Mapefloor PU 460.

CONSUMO
Mapefloor PU 460: cerca de 2,5 kg/m² para 
obter 2 mm de espessura.

Limpeza das ferramentas
As ferramentas utilizadas na preparação 
e aplicação de Mapefloor PU 460 devem 
ser limpas imediatamente após a utilização 
com álcool etílico ou diluente. Após o 
endurecimento do produto a remoção poderá 
ser efetuada apenas mecanicamente.

EMBALAGEM
Unidades de 20 kg (A + B):
– component A = 15 kg;
– component B = 5 kg.

ARMAZENAGEM
Mapefloor PU 460 deve ser conservado nas 
embalagens de origem em ambiente seco e 
com temperatura compreendida entre +5ºC e 
+ 35ºC num tempo máximo de 12 meses.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA 
A PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO EM 
OBRA
Mapefloor PU 460 parte A é irritante para os 
olhos.
Mapefloor PU 460 parte B é irritante para os 
olhos, pele e vias respiratórias. Pode causar 
danos irreversíveis no uso prolongado. 
Além disso, pode provocar sensibilização em 
contacto com a pele em sujeitos sensíveis 
aos isocionatos. O produto não emite 
vapores nocivos a temperatura ambiente 
e nas condições normais de utilização.No 
uso prolongado do produto a temperaturas 
superiores a +60Cº a parte B pode tornar-se 
nocivo e causar sensibilização por inalação. 
No caso de mal-estar contactar um médico.
Durante a aplicação usar vestuário de 
proteção, luvas, óculos de segurança, 
proteger as vias respiratórias usando 
máscara, aplicar em condições de ventilação 
contínua. No caso de contacto com os olhos 
ou a pele, lavar imediatamente com água 
abundante e consultar o médico.
Para mais e completas informações acerca 
da utilização segura do produto, recomenda-
se consultar a última versão da Ficha de 

MODO DE APLICAÇÃO
Preparação do suporte
As superfícies dos pavimentos em betão 
devem estar secas, limpas, intactas e sem 
partes friáveis ou em destacamento. O betão 
do suporte deve possuir uma resistência à 
compressão mínima de 25 N/mm² e uma 
resistência à tração mínima de 1,5 N/mm²; 
as resistências mecânicas do suporte 
devem de qualquer modo ser adequadas ao 
tipo de utilização e às cargas previstas no 
pavimento.
A humidade do suporte não deve superar os 
4% e não deve haver humidade ascendente 
capilar (verificar com o teste de folha de 
polietileno).
A superfície do pavimento deve ser tratada 
com adequado equipamento mecânico 
(ex. granalhagem ou lixagem com discos 
diamantados) de modo remover qualquer 
sujidade ou crostas de cimento, partes 
friáveis ou em destacamento e tornar a 
superfície ligeiramente rugosa e absorvente. 
Antes de proceder à aplicação dos materiais 
deverá aspirar cuidadosamente o pó 
superficial.
Eventuais fissuras deveram ser reparadas 
mediante a aplicação de  Eporip, enquanto, 
se necessário, a reparação de partes de 
betão degradado deverá ser executada com 
Mapefloor EP19 ou com uma argamassa 
cimentícia da linha Mapegrout.
Antes da aplicação do ciclo de Mapefloor 
PU 460, o pó presente no suporte deverá ser 
completamente aspirado.
Mapefloor PU 460 pode ser aplicado em 
suportes cimentícios após aplicar uma 
demão de Primer SN (para Mapefloor 
Comfort System AR), ou após aplicar 
Mapecomfort tapete em borracha granular 
colado e barrado com Mapefloor Pore Filler 
(para Mapefloor Comfort System AR/X).

Aplicação de Primer SN  
(para Mapefloor Comfort System AR)
Misturado com Primer SN aplica-se de modo 
homogéneo com espátula americana ou 
rodo liso sobre o suporte adequadamente 
preparado. Logo após a aplicação, realizar 
sobre a superfície fresca de Primer SN, uma 
ligeira polvilhação com Quartz 0,5 para 
permitir a perfeita aderência do revestimento 
em resina.

Colagem de Mapecomfort  
(para Mapefloor Comfort System AR/X)
Colar o tapete de borracha granular 
Mapecomfort com Mapefloor Pore Filler o 
mesmo produto com o qual será executado 
o barramento das porosidades após a 
completa aderência do tapete ao suporte.

Preparação do produto
As duas partes que compõem Mapefloor 
PU 460 devem ser misturadas entre si, antes 
da utilização. Misturar bem o componente 
A, em seguida verter todo o conteúdo do 
componente B, depois voltar a mexer com 
um adequado misturador elétrico de baixo 
número de rotações (300-400 rotações/min), 
para evitar o englobamento de ar, por pelo 
menos 2 minutos e de qualquer modo, 
sempre até a completa homogeneização.
Verter a mistura assim obtida num recipiente 
limpo e voltar a mexer rapidamente.
Evitar tempos de mistura excessivos para 
reduzir a quantidade de ar englobado.
Aplicar a mistura no tempo de vida útil 
indicado na tabela (refere-se a uma 
temperatura de +20ºC).
Com temperaturas ambientais elevadas, o 
tempo de vida útil é reduzido, vice-versa, 
com temperaturas baixas aumenta.
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DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO

component A component B

Cor: cores RAL castanho

Consistência: pasta fluída líquido claro

Massa volúmica (g/cm³): 1,26 1,20

Viscosidade a +23°C (mPa·s): 3.200 300 
(# 4 - 20 rpm) (# 1 - 20 rpm)

DADOS APLICATIVOS (a +23°C e 50% H.R.)

Relação da mistura: component A : component B = 75 : 25

Viscosidade da mistura a +23°C (mPa·s): 2.000  
(# 5 - 50 rpm)

Cor da mistura: cores RAL

Consistência da mistura: pasta fluída autonivelante

Massa volúmica da mistura (kg/m³): cerca de 1.250

Tempo de trabalhabilidade +20°C: cerca de 30 min.

Temperatura de aplicação: de +10°C a +30°C (referente ao ambiente, ao material 
e ao suporte)

Tempo de espera entra a demãos a +23°C e 50% R.H.:
–  sobre Primer SN com ligeira polvilhação de areia 

Quartzo 0,5:
–  sobre Mapecomfort barrado com Mapefloor Pore Filler:

min. 12 h max. 24 h

min. 8  max. 24 h

Endurecimento a +23°C e 50% H.R.:
– sem aderência de pó:
– pedonável:
– endurecimento completo:

4 h
24 h
7 dias

Os tempos descritos são indicativos e influenciados pelas condições reais em obra (ex. temperatura do ar e do 
suporte, humidade relativa do ar, etc.)

PRESTAÇÕES FINAIS

Força de aderência (EN 13892-8) (N/mm²): > 3,5 (rotura do betão)

Alongamento à rotura (DIN 53504) (%): 150

Resistência à laceração (DIN 53515) (N/mm): 18

Resistência à tração (DIN 53504) (N/mm²): 7

Dureza Shore A (DIN 53505): 75



Segurança.

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE PARA USO 
PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA
As informações e prescrições acima 
descritas, embora correspondendo à nossa 
melhor experiência, devem considerar-se, em 
todos os casos, como puramente indicativas 
e devem ser confirmadas por aplicações 
práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar 
o produto, quem tencione dele fazer uso 
é obrigado a determinar se este é ou não 
adequado à utilização prevista, assumindo 
todavia toda a responsabilidade que possa 
advir do seu uso.

Consultar sempre a versão atualizada da 
ficha técnica, disponível no nosso site 
www.mapei.com 

INFORMAÇÃO JURÍDICA
O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser 
reproduzido noutro documento de projeto, 
mas o documento assim obtido, não 
poderá, de forma alguma, substituir ou 
complementar a Ficha Técnica em vigor 
no momento da aplicação do produto 
Mapei. A Ficha Técnica mais atualizada 
está disponível no nosso site  
www.mapei.com. 
QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU 
DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA 
FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, 
EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.
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Revestimento autonivelante liso, flexível, para ambientes civis (Mapefloor System AR)
Realização de pavimentações autonivelantes, flexíveis, com elevado efeito estético e com diferentes variantes 
cromáticas, mediante aplicação de uma resina poliuretânica aromática, colorida, com teor total de sólidos, (tipo 
Mapefloor PU 460 da MAPEI S.p.A.) ina espessura de pelo menos 2 mm. A aplicação da resina autonivelante será 
executada sobre o suporte limpo, sólido e compacto, previamente preparado mecanicamente e tratado com um 
barramento adequado à base de resina epoxídica bicomponente, com teor total de sólidos (tipo Primer SN da MAPEI 
S.p.A.). Durante a sua preparação, a resina epoxídica será aditivada com 20% em peso de areia de quartzo (tipo Quartz 
0,5 da MAPEI S.p.A.). De forma a garantir uma ótima aderência mecânica com o revestimento resinoso aplicado de 
seguida, sobre a camada ainda fresca do barramento será executada uma ligeira polvilhação com quartzo (tipo Quartz 
0,5 da MAPEI S.p.A.). A aplicação do revestimento autonivelante será executada após a cura completa do barramento. 
A proteção do revestimento autonivelante será efetuada mediante aplicação de acabamento superficial, com elevada 
resistência à abrasão, constituído por uma resina poliuretânica em dispersão aquosa, colorida, com efeito opaco 
(tipo Mapefloor Finish 58 W da MAPEI S.p.A.). A pelicula de acabamento será aplicada em duas demãos cruzadas 
mediante rolo ou por pulverização com sistema airless.

O sistema deverá possuir as seguintes características:
Força de aderência (EN 13892-8) > 3,5 N/mm² (rotura do betão)
Alongamento à rotura (DIN 53504) 150%
Resistência à laceração (DIN 53515) 18 N/mm
Resistência à tração (DIN 53504) 7 N/mm²
Dureza Shore A (DIN 53505) 75
A película de acabamento endurecida será caracterizada por resistência à abrasão com Abrasímetro Taber – disco 
CS17 – 1000 g – 1000 voltas (após 7 dias a +23ºC e 50% H.R. – EN ISO 5470-1) de 30 mg.

Revestimento autonivelante liso, flexível, para ambientes civis com elevado conforto acústico e de utilização 
(Mapefloor System AR/X)
Realização de pavimentações autonivelantes, flexíveis, com elevado conforto acústico e efeito estético, com diferentes 
variantes cromáticas, mediante aplicação de  uma resina poliuretânica aromática, colorida, com teor total de sólidos, 
(tipo Mapefloor PU 460 da MAPEI S.p.A.) na espessura de pelo menos 2 mm. A aplicação da resina autonivelante 
será executada sobre o suporte limpo, sólido e compacto, sobre o qual será colocado e colado, com adequado 
adesivo poliuretânico bicomponente (tipo Mapefloor Pore Filler da MAPEI S.p.A.) um tapete de borracha granular (tipo 
Mapecomfort da MAPEI S.p.A) com uma espessura de 4 mm, capaz de conferir à pavimentação um excelente nível de 
conforto pedonal de utilização, além das ótimas propriedades fono-absorventes. Após o endurecimento do adesivo, 
realizar-se-á a completa saturação das porosidades superficiais do tapete mediante aplicação de 1 ou 2 camadas 
de barramento, utilizando um adequado produto poliuretânico bicomponente (tipo Mapefloor Pore Filler da MAPEI 
S.p.A.). Só após completo endurecimento do barramento, proceder-se-á à aplicação do revestimento autonivelante 
poliuretânico colorido. A proteção do revestimento autonivelante será executada mediante aplicação de um adequado 
acabamento superficial, com elevada resistência à abrasão, constituído por uma resina poliuretânica em dispersão 
aquosa, colorida, com efeito opaco (tipo Mapefloor Finish 58 W da MAPEI S.p.A.). A pelicula de acabamento será 
aplicada em duas demãos cruzadas mediante rolo ou por pulverização com sistema airless.

O sistema deverá possuir as seguintes características:
Força de aderência (EN 13892-8) > 3,5 N/mm² (rotura do betão)
Alongamento à rotura (DIN 53504) 150%
Resistência à laceração (DIN 53515) 18 N/mm
Resistência à tração (DIN 53504) 7 N/mm²
Dureza Shore A (DIN 53505) 75
A película de acabamento endurecida será caracterizada por resistência à abrasão com Abrasímetro Taber – disco 
CS17 – 1000 g – 1000 voltas (após 7 dias a +23ºC e 50% H.R. – EN ISO 5470-1) de 30 mg.

MEMÓRIA DESCRITIVA DO PRODUTO

As referências relativas a este 
produto estão disponíveis  

a pedido e no site da Mapei  
www.mapei.pt e www.mapei.com
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