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EXUVENT.PROTECTA.EX MORTAR 

DESCRIÇÃO: 

Exuvent.Protecta.EX Mortar é um pó branco seco 

constituído por compostos inorgânicos e perlite. 

Quando misturado com água forma um selante 

contra fogo altamente isolante termicamente para 

evitar a propagação de fogo e fumo através de 

aberturas em paredes e lajes com classificação 

corta fogo, incluindo aberturas formadas em tor-

no de penetrações de serviços.  

Exuvent.Protecta.EX Mortar também manterá os 

níveis de performance acústicos em paredes e 

pisos. 

Exuvent.Protecta.EX Mortar expande aproxima-

damente 1% por acção hidráulica durante a seca-

gem assegurando dessa forma uma selagem justa 

e tensa em volta dos atravessamentos de serviços 

e da própria abertura/vão que se pretende fechar. 

Exuvent.Protecta.EX Mortar é fácil de perfurar e 

após secagem pode ser pintada já que fica com 

uma cor aproximada do branco. 

PROPRIEDADES: 

• Certificado para paredes e lajes de betão, alvenaria, gesso 

cartonado, etc... 

• Adequado para cabos, conjunto de cabos, esteiras, tubos de 

aço ou cobre, tubos de alupex ou plástico e condutas de venti-

lação, etc... 

• De simples aplicação deixando um acabamento plano. 

• Alta performance de resistência mecânica; tem capacidade 

de suporte de carga sem estruturas de suporte. 

• Se necessidade de aplicação de primário na maior parte dos 

materiais de construção, no entanto, atravessamentos metáli-

cos deverão estar tratados contra a corrosão. 

• Pode ser aplicado na maior parte das superfícies, incluindo 

betão, alvenaria, leca, plástico, etc… contudo não é possível o 

seu uso para fixação de portas ou de atravessamentos que 

incluam movimentos. 

• Este produto também é certificado para o uso em placas de 

gesso, mas é recomendado que sejam usadas placas 

Exuvent.Protecta® FR; 

• Pronto 1 hora após aplicação. 

• Os resultados de performance foram obtidos após 1 mês de 

secagem do produto; 



 

 

EXUVENT.PROTECTA.EX MORTAR 

ISOLAMENTO ACÚSTICO:  

64 dB 

TEMPO DE SECAGEM:  

varia em função da mistura, temperatura ambien-

te e da velocidade da mistura, de um mínimo de 

15 minutos até 40 minutos. 

CUIDADOS: 

Lavar o material da pele enquanto este se encontra húmido; 

Em caso de contacto com os olhos, lavar em água corrente; 

Em caso de persistência de desconforto, procurar um médico; 

Para mais informações consultar ficha de segurança; 

RESISTÊNCIA AO FOGO  

Construção Descrição Classificação 

Paredes flexíveis, 

paredes de alvena-

ria e betão 

Até 2400 mm de largura 

por 1200 mm de altura 

em placa de lã de rocha 

de 25 mm com aplicação 

de 25mm de PROTEC-

TA.EX MORTAR nas duas 

faces 

EI 120 

E 120 

Paredes rígidas de 

alvenaria e betão 

Até 2400 mm de largura 

por 1200 mm de altura 

em placa de lã de rocha 

de 50 mm com aplicação 

de 50 mm de PROTEC-

TA.EX MORTAR em uma 

das faces 

EI 120 

E 180 

Até 2400 mm de largura 

por 1200 mm de altura 

com aplicação de 100 mm 

de PROTECTA.EX MOR-

TAR em uma das faces 

EI 240 

E 240 

Lajes 

Até 2400 mm por 1200 

mm com aplicação de 50 

mm de PROTECTA.EX 

MORTAR sobre uma placa 

de lã de rocha de 50 mm 

EI 180 

E 180 

Até 2400 mm por 1200 

mm com aplicação de 100 

mm de PROTECTA.EX 

MORTAR 

EI 180 

E 180 

INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Condição Composto preparado para misturar 

com água 

Consumo Aproximadamente 2,94 sacos/m2 @ 

50 mm de profundidade 

Aproximadamente 5,88 sacos/m2 @ 

100 mm de profundidade 

Flash point Classe A1 de acordo com EN 13501-1 

Tempo de en-

durecimento 

Até 1 hora 

Tempo para 

endurecimento 

total 

Até 30 dias 

Flexibilidade N/A 

Condutividade 

térmica 

0,051 W/mK 

Armazenamen-

to 

Sem limite conhecido para sacos por 

abrir guardados em local seco e com 

temperaturas  entre 5º e 30º 

Limitações Não usar em locais constantemente 

Embalagens Sacos de 20 lt / Baldes de 10 lt 
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