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Serviço e qualidade para o cliente
Pulmor: mais de 2 décadas ao serviço de voçês
Têm passado mais de 20 anos desde o início
da nossa atividade em 1995 com a abertura
da nossa fábrica em Arteixo, atualmente
reconvertida em entreposto. Durante esse
tempo, fomos evoluindo, aprendendo de
cada aplicação, otimizando cada produto e
oferecendo assim a melhor solução para as
necessidades dos nossos clientes.
E tendo sido pioneiros na introdução
das argamassas industriais no noroeste
peninsular, fomos adaptando produtos
e meios ás novas demandas. Assim, no
ano 2006 inauguramos a fábrica de Boqueixón, dando um passo à frente na produção e
comercialização das novas argamassas técnicas. Nesta linha desenvolvemos uma ampla
gama de produtos, fruto do trabalho conjunto da equipa técnica e comercial, em colaboração
com os nossos clientes e com profissionais do setor, permitindo alcançarmos as melhores
prestações e o máximo rendimento em cada material.
Durante estes anos fomos incorporando
à nossa cultura de empresa novos valores
sociais e ambientais que nos fizeram evoluir
para um modelo de produção mais eficiente,
em que a segurança e a saúde no trabalho
têm um caráter prioritário. Além disso,
promovemos a excelência operacional e
as práticas sustentáveis, pilares essenciais
para a Votorantim Cimentos, empresa à que
pertence a Pulmor desde 2012.
Continuando com outro dos pilares estratégicos da Votorantim Cimentos, trabalhamos com
o foco no cliente, no longo prazo, nos produtos e as relações duradouras com os nossos
clientes e com as comunidades em que estamos presentes.
O nosso desafio permanente é ser uma empresa de materiais de construção que cria valor
para os seus clientes através da excelência. Somos conscientes de que os reptos aos que
temos de fazer frente cada dia são mais difíceis, mas a nossa trajetória de mais de 20 anos e
os nossos clientes amostram-nos o caminho a seguir.
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Símbolos que definem uma trajetória

UNE-EN ISO 14001

14001. Pulmor materializa o seu compromiso com o desenvolvimento sustentável e o respeito
pelo meio ambiente, dispondo Morteros de Galicia de um sistema de gestão meio ambiental
conforme a norma ISO 14001.

Fab. Boqueixón

9001. Morteros de Galicia dispõe dum sistema de gestão de qualidade orientado ao cliente e
à qualidade do produto.
Fab. Boqueixón

Seguridad y
Salud Laboral
OHSAS 18001

18001. Morteros de Galicia compromete-se com a segurança dos seus trabalhadores e os
recintos de trabalho mediante a implantação dum Sistema de Gestão em Segurança e Saúde
Laboral conforme as especificações do standard OHSAS 18001.
CE. Todas as argamassas de alvenaria Pulmor dispõem da obrigatória Marcação CE, conforme
as disposições do Regulamento Europeu de Produtos da Construção Nº 305/2011.
AFAM. Pulmor forma parte desde a sua constituição da "Asociación de Fabricantes de Mortero
seco" (Afam); associação aberta e proativa na que estão presentes os principais fabricantes
de argamassas a nível Espanha e que tem como missão fundamental estar sempre alerta ás
necessidades e avances do setor.
M-10. Designação conforme normativa de argamassas de alvenaria de resistência > 10 N/mm²,
que para a Pulmor deu um valor médio em 2016 de 16,5 N/mm², um 65% acima do solicitado,
porque entendemos que tem de haver uma margem de seguridade nos resultados.

SAT

SAT. Serviço de Assistência Técnica para a reparação de avarias em silos e equipamentos de
obra, evitando interrupções prolongadas no trabalho, com os consequentes custos.

CTE

CTE. Pulmor aporta novas soluções harmonizadas com as exigências do novo Código Técnico de
Edificação e com a sustentabilidade: argamassas de isolamento, piso radiante, bioconstrução,...
etc.
COMPROMISSO DA QUALIDADE E INOVAÇÃO PULMOR.
O desenvolvimento contínuo do nosso departamento I+D é GARANTIA de qualidade e evolução
constante para todas as SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO.
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Fábricas e entrepostos

Narón
FERROL

A Coruña
Arteixo
LUGO

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Boqueixón
Oural
Vilagarcía
de Arousa
PONTEVEDRA

Ourense
VIGO

Porriño

Toral de los Vados

VIANA DO CASTELO

VILA REAL

BRAGA

BRAGANÇA

PORTO

AVEIRO

VISEU
GUARDA

+34 900 812 120
Serviço Técnico: +34 902 998 848

Serviço de Vendas:
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Fábrica de Boqueixón

P.I. Sergude, s/n - Boqueixón. 15881 A Susana (A Coruña)

Fábrica de Arteixo

Avda. da Ponte, p. 23. P.I. del Sabón. 15142 Arteixo (A Coruña)
Punto de Expedición A Coruña

Punto de Expedición Narón

Estación FF.CC. San Diego, s/n.
15142 A Coruña

P.I. As Lagoas - Ctra. Cedeira km 1,5
15570 Narón (A Coruña)

Punto de Expedición Ourense

Punto de Expedición Porriño

Río Arnoya, s/n - Muelle estación FF.CC.
32001 Ourense

P.I. As Gándaras - Parc. 11
36418 Atios - Porriño (Pontevedra)

Punto de Expedición Vilagarcía

Instalación de Oural

Estación FF.CC. - Rúa Rivero de Aguilar
36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Oural, s/n
27392 Oural (Lugo)

Instalación de Toral de los Vados
Avda. Santalla de Oscos, 176
24560 Toral de los Vados (León)

+34 900 812 120
Serviço Técnico: +34 902 998 848

Serviço de Vendas:

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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Fornecimento
Argamassa a Granel
A argamassa seca a granel é fornecida em camiões
cisterna, desde a fábrica onde é produzida até ao silo
colocado em obra, onde se armazena e protege para
posterior aplicação. A partir do silo, transporta-se para o
local de aplicação através dos seguintes sistemas:
■■

Bloco de elevação, que permite dosificar de forma
automática a transferência da argamassa proveniente
do silo, em função da quantidade de argamassa
existente no reservatório da máquina misturadora.

■■

Compresor de ar, faz a propulção da argamassa
seca, procedente do bloco de elevação, através da
injeção de ar a uma pressão entre 1 e 1,2 bar.

■■

Mangueiras e máquinas de projetar.
A argamassa seca chega ás máquinas de aplicação por projeção ou misturadora automática
através de mangueiras.

Argamassa em Saco
Através da máquina de envasado, conformada de paletizadora e enfardeira, a argamassa é
introduzida em sacos de 25 kg, organizados geralmente em paletes de 56 sacos.
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Argamassas Secas

ARGAMASSAS PARA ALVENARIA
ARGAMASSAS DE REBOCO/REVESTIMENTO
ARGAMASSAS PARA PAVIMENTOS
ARGAMASSAS PARA RESTAURO
ARGAMASSAS ESPECIAIS
OUTROS PRODUTOS

Marcação

em Argamassas

Segundo o Regulamento Europeu dos Produtos de Construção, 315/2011, qualquer produto de construção
comercializado no espaço único Europeu deve possuir a Marcação CE, o que implica o cumprimento de uma
série de requisitos essenciais (resistência mecânica, segurança contra incêndios, isolamento térmico, etc.)
coletados na legislação europeia EN 998-1 e EN 998-2. Assim, em cumprimento da legislação vigente e com
o objectivo de oferecer um produto que satisfaça as necessidades dos nossos clientes, Morteros de Galicia,
S.L. garante a Marcação CE para as suas argamassas de Assentamento de Alvenaria, de Reboco e Pavimentos.

EN 998-1.
Especificações das argamassas para Alvenaria.
Argamassas para Rebocos e Revestimentos.
Argamassa
Tipo de Argamassa

PB
PGH
PG
PGH Fibras PB2
GP

GP

PBH
PBH2
PBH color
PBH fibras

PG2

RVG

GP

GP

GP

GP

RVGH RVB
GP

GP

RVBH RVBH RVGM MCH
Fino
GP

GP

GP

GP

RCH
GP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso Interiores
X		X		 X
X		X			X		
Previsto
Exteriores
		X		
X			X		 X
X		X
X
Adesão
(N/mm2)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,1

0,1

Absorção
de água
Permeabilidade
ao vapor
de água (µ)

W0

W2

W0

W2

W0

W0

W2

W0

W2

W2

W0

W0

W0

-

≤10

-

≤10

-

-

≤10

-

≤10

≤10

-

≤6

≤6

0,67

0,67

0,67

0,67

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Conductividade
térmica (W/mK)
0,67
(Valor médio tabulado;
P=50%)
Reação
ao fogo

A1

GP - Argamassa para Reboco/Revestimento para Uso Corrente
Absorção de água
por capilaridade
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W0

Não especificado

W1

c≤0,40 kg/m2.min0,5

W2

c≤0,20 kg/m2.min0,5

EN 998-2.
Especificações das argamassas para Alvenaria.
Argamassas para Alvenaria.
Argamassa

MP1

MP2

MP3

MP2H

MPG

MPGH

MPB

MPBH

Tipo de Argamassa

G

G

G

G

G

G

G

G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

X
X
X		X		 X
Uso Interiores
Previsto
Exteriores
				
X		X		X
Resistência à
M 10
M 7,5
M5
M 7,5
M 10
M 7,5
M 7,5
M 10
compressão
(N/mm2)
Resistência de ligação
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
(N/mm2)
(Valor Tabulado)
Absorção de água
0,1
0,1
0,1
[ (kg/(m2.min0,5) ]
Permeabilidade ao
Vapor de Água (µ)

-

-

-

15/35

-

15/35

-

15/35

Conductividade
térmica (W/mK)
(Valor medio tabulado;
P=50%)

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

Reação ao fogo

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

G - Argamassa para Alvenaria para Uso Corrente

EN 998-2.
Especificações de argamassas para Alvenaria.
Argamassas para Alvenaria.
Argamassa

ABHB

ABHC

ABHS

CVGH

EP1H

EP2H

ECH1

ECH2

Tipo de Argamassa

G

G

G

T

T

T

T

T

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso Interiores
							
Previsto Exteriores
X
X
X
X
X
X
X
Resistência à
M 10
M 10
M 10
M 7,5
M 7,5
M 7,5
M1
compressão
(N/mm2)
Resistência de ligação
0,15
0,15
0,15
0,3
0,3
0,3
0,3
(N/mm2)
(Valor Tabulado)
Absorção de água
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,5
[ (kg/(m2.min0,5) ]

X
M1
0,3
1,5

Permeabilidade ao
vapor de água (µ)

15/35

15/35

15/35

15/35

15/35

15/35

15/35

15/35

Conductividade
térmica (W/mK)
(Valor médio tabulado;
P=50%)

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

Reação ao fogo

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

T - Argamassas para Alvenaria para Juntas e Camadas Finas
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Alvenaria

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
ASSENTAMENTO DE BLOCO
JUNTAS DE PEDRA
ALVENARIA FACE-À-VISTA

ALVENARIA
MP

Assentamento de Alvenaria

MPB MPG MPBH MPGH
Argamassa de alvenaria, constituída por agregados
seleccionados, cimento cinzento ou branco, filler e
aditivos. Indicado para assento de tijolo ou bloco.
Em fechamentos exteriores ou locais húmidos aconselhase o uso das argamassas hidrofugadas: MPGH, MPBH.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1.400 kg
56 sacos
Granel

Preparação e uso
1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
■■ O suporte ou os tijolos/blocos devem estar limpos.
■■ Humedecer suportes ou peças muito absorventes.
■■ Com altas temperaturas ou fortes ventos humedecer previamente o suporte.

2.

MISTURA
■■ Misturar a argamassa com a quantidade de água indicada.
■■ Amassar manual ou mecanicamente, até a sua total homogeneização.

3.

APLICAÇÃO
■■ Aplicar a argamassa manualmente.

4.

LIMPEZA
■■ Restos de produto são facilmente removidos com água antes do endurecimento.
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Para assentar todo tipo de tijolos e blocos

Recomendações
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
Não aplicar sobre gesso, tinta ou superfícies sem absorção.
Não aplicar em condições de vento, chuva e/ou congelamento.
Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
Evitar respirar o pó e o contacto com a pele e/ou os olhos (consultar Ficha de dados de Segurança).
ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
MPG

MPGH

MPB

MPBH

M10

M7,5

M7,5

M10

Resistência inicial à ligação (N/mm²) (valor tabulado)
Absorção de água [kg/(m².min0,5)]

-

0,1

-

0,1

Permeabilidade ao vapor de água (µ)

-

15/35

-

15/35

Resistência à compressão (N/mm²)

0,15

Conductividade térmica (λ10,seco) W/mK

0,83

(valor médio tabulado; P=50%)

A1

Reação ao fogo
Água de amassadura
(% em peso para uma consistência de 175±10 mm)

Rendimento aproximado (kg/m² por cm de espessura)

16±1

14±1
25-40

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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ALVENARIA
AB

Assentamento de Bloco

ABHB ABHC ABHS
Argamassa de alvenaria branca ou colorida, constituída
por agregados seleccionados, cimento branco, filler,
aditivos e pigmentos inorgánicos. Indicado para
assento de tijolo ou bloco exterior. Incorporam aditivos
hidrofugantes que reduzem a absorção de água.

Preparação e uso
1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
■■ O suporte ou os tijolos/blocos devem estar limpos.
■■ Humedecer suportes ou peças muito absorventes.
■■ Com altas temperaturas ou fortes ventos humedecer previamente o suporte.

2.

MISTURA
■■ Misturar a argamassa com a quantidade de água indicada.
■■ Amassar manual ou mecanicamente, até a sua total homogeneização.

3.

APLICAÇÃO
■■ Aplicar a argamassa manualmente.

4.

LIMPEZA
■■ Restos de produto são facilmente removidos com água antes do endurecimento.
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Sacos de 25 kg
Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Para assento de bloco exterior

Recomendações
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
Não aplicar sobre gesso, tinta ou superfícies sem absorção.
Não aplicar em condições de vento, chuva e/ou congelamento.
Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
Evitar respirar o pó e o contacto com a pele e/ou os olhos (consultar Ficha de dados de Segurança).
ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Resistência à compressão (N/mm²)

M10

Resistência inicial à ligação (N/mm²) (valor tabulado)
Absorção de água [kg/(m².min0,5)]

0,15

Permeabilidade ao vapor de água (µ)

15/35

Conductividade térmica (λ10,seco) W/mK
(valor médio tabulado; P=50%)

Reação ao fogo
Água de amassadura
(% em peso para uma consistência de 175±10 mm)

Rendimento aproximado (kg/m² por cm de espessura)*

0,1

0,83
A1
14±1
25-40

* 1 saco para 12 blocos de 15 ou 10 blocos de 20.

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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ALVENARIA
EP

Juntas de pedra

EP1H EP2H
Argamassa de alvenaria colorida constituída por
agregados seleccionados, cimento branco, aditivos e
pigmentos inorgánicos. Indicado para o fecho de juntas
de pedra em muros e paredes de pedra (acabado fino),
tanto em interiores como em exteriores.

Preparação e uso
1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
■■ O suporte deve estar limpo.
■■ Com altas temperaturas ou fortes ventos humedecer previamente o suporte.

2.

MISTURA
■■ Misturar a argamassa com a quantidade de água indicada.
■■ Amassar manual ou mecanicamente, até sua total homogeneização.

3.

APLICAÇÃO
■■ Aplicar a argamassa de forma uniforme.
■■ Recomenda-se o acabamento por escovagem antes de endurecer.

4.

LIMPEZA
■■ Restos de produto são facilmente removidos com água antes do endurecimento.
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Sacos de 25 kg
Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Para fechar juntas de pedra

Recomendações
■■
■■
■■
■■
■■

Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
Não aplicar sobre gesso, tinta ou superfícies sem absorção.
Não aplicar em condições de vento, chuva e/ou congelamento.
Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
Espessura aproximada: 15 - 20 mm (nunca <10 mm). Para uma espessura maior, aplicar uma primeira
camada de regularização e despois de 2-3 dias, uma camada final.
■■ Evitar a penetração de água durante os primeiros dias para evitar possíveis eflorescências.
■■ Evitar respirar o pó e o contacto com a pele e/ou os olhos (consultar Ficha de dados de Segurança).
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
M7,5

Resistência à compressão (N/mm²)
Resistência inicial à ligação (N/mm²) (valor tabulado)
Absorção de água [kg/(m².min0,5)]

0,3

0,1
15/35

Permeabilidade ao vapor de água (µ)
Conductividade térmica (λ10,seco) W/mK

0,83

(valor médio tabulado; P=50%)

A1

Reação ao fogo
Água de amassadura

19±1

(% em peso para uma consistência de 175±10 mm)

Carta de cores

EP1H

EP2H

Cores orientativas. Para obter mostruário dos produtos
contacte com o nosso departamento comercial.

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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ALVENARIA
CV

Tijolo Face-a-Vista

CVBH CVGH
Argamassa de alvenaria constituída por agregados
seleccionados, cimento cinzento ou branco e aditivos.
Indicados para assentamento de tijolo face-à-vista
em fachadas.Incorporam aditivos hidrofugantes que
reduzem a absorção de água.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1.400 kg
56 sacos
Granel

Preparação e uso
1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
■■ O suporte ou os tijolos/blocos devem estar limpos.
■■ Humedecer suportes ou peças muito absorventes.
■■ Com altas temperaturas ou fortes ventos humedecer previamente o suporte.

2.

MISTURA
■■ Misturar a argamassa com a quantidade de água indicada.
■■ Amassar manual ou mecanicamente, até sua total homogeneização.

3.

APLICAÇÃO
■■ Aplicar a argamassa de forma uniforme.

4.

LIMPEZA
■■ Restos de produto são facilmente removidos com água antes do endurecimento.

22

Para assentar tijolo face-à-vista

Recomendações
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
Não aplicar sobre gesso, tinta ou superfícies sem absorção.
Não aplicar em condições de vento, chuva e/ou congelamento.
Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
Evitar respirar o pó e o contacto com a pele e/ou os olhos (consultar Ficha de dados de Segurança).
ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Resistência à compressão (N/mm²)
Resistência inciial à ligação (N/mm²) (valor tabulado)
Absorção de água [kg/(m².min0,5)]
Permeabilidade ao vapor de água (µ)
Conductividade térmica (λ10,seco) W/mK
(valor médio tabulado; P=50%)

Reação ao fogo
Água de amasado
(% em peso para uma consistência de 175±10 mm)

M7,5
0,3

0,1
15/35
0,83
A1
18±1

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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Reboco / Revestimento

PROJEÇÃO
PROJEÇÃO COM FIBRAS E HIDROFUGADA
PROJEÇÃO DE COR
REBOCO MANUAL
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Recomendações para argamassas de reboco /
acabamento
Preparação do suporte
Antes de iniciar um trabalho de reboco/revestimento devemos verificar a idoneidade do suporte preparando-o
para que seja suscetível de receber a argamassa.

a) Condições do suporte
Limpeza: O suporte deve estar limpo e desengordurado; eliminar qualquer resto de
poeiras, ceras, óleos, tintas ou gesso.
Planeidade: O suporte deve ser plano. mediante uma régua de 2 m apoiada sobre o
suporte, as separações devem ser inferiores a 5 mm.
Porosidade: O suporte deve ter uma absorção adequada. Analisar a porosidade
molhando ligeiramente com água o suporte. Se a água é absorvida em menos de 10
segundos deve-se humedecer bem o suporte antes de aplicar a argamassa. Se não for
absorvida após 1 minuto, o suporte presenta baixa porosidade e deve dar-se um primário
de aderência ou efetuar um salpisco antes da argamassa.
Resistência: O suporte deve ter mais resistência do que a argamassa a aplicar.

Rugosidade: O suporte deve ter rugosidade suficiente para facilitar a aderência da
argamassa fresca mediante a ancoragem da mesma.
Estabilidade: O suporte deve ser estável e não deformável nem degradável. Deve-se
aguardar o tempo suficiente desde a realização das paredes, tabiques ou tetos para que
consigam esa estabilidade.
Grão de Humidade: É preciso certo grão de humidade pelo que se deve humedecer o
suporte caso de encontrar-se excessivamente seco ou aguardar à secagem caso de estar
saturado de água.

b) Tipologia dos suportes
Os suportes mais habituais sobre os que se aplicam as argamassas de reboco/revestimento são:
Suportes Cerámicos: tijolo, bloco cerámico, etc.
Suportes de betão: pilares, muros, cantos de forjados, etc. Deve aplicar-se uma
imprimação que atue como ponte de aderência antes da execução do revestimento
(recomenda-se a argamassa IP, ou resina líquida IP-RL, de Pulmor).
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Condições de trabalho
a) Recomendações gerais:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■

Não aplicar em condições atmosféricas adversas (geladas, forte vento ou sol intenso).
Não aplicar com temperaturas extremas (<5 ºC e >30 ºC).
Não aplicar sobre gesso, tinta ou superfícies sem absorção.
Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
Aplicar argamassa de imprimação Pulmor IP ou resina líquida IP-RL sobre superfícies de betão ou
suportes sem absorção.
Espessura aproximada: 15-200 mm (nunca <10 mm).
Respeitar a quantidade de água indicada pelo fabricante.
Uma vez amassado, não adicionar mais água após a secagem do produto.
Nos pontos singulares da obra (junção de diferentes suportes, forjados e pilares, cantos de caixilhos e
janerlas, etc.) recomenda-se a preparação do suporte mediante o uso dalgum tipo de armadura (p.e.
malhas de fibra de vidro).
É aconselhável regar o reboco 24 horas após à sua aplicação.
Evitar respirar o pó e o contacto com a pele e/ou os olhos (consultar Ficha de dados de Segurança).
ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

b) Condições atmosféricas:
1 - Com tempo quente ou vento forte
■■
■■
■■
■■

Molhar abundantemente o suporte sem chegar a satura-lo.
Proteger as superfícies tão pronto for finalizadas.
Regar o revestimento para evitar a sua dessecação.
Evitar aplicar com temperaturas acima de 30 ºC.

2 - Com tempo frio
■■ Não aplicar em superfícies geladas ou com temperaturas

abaixo a 5º C.

3 - Com tempo chuvoso
■■ Suspender a execução e tapar com lonas ou plásticos a

superfície rebocada.
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REBOCO/REVESTIMENTO
P

Projeção

PB PG PBH PGH PG2
Argamassa constituída por agregados seleccionados,
cimento branco ou cinzento, filler e aditivos, para
todo o tipo de reboco mediante máquina de projeção.
Em exteriores recomenda-se o uso de argamassas
hidrofugadas: PGH, PBH, PGH com fibras e PBH com
fibras.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1.400 kg
56 sacos
Granel

Preparação e uso
1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
■■ O suporte deve estar limpo.
■■ Humedecer suportes ou peças muito absorventes.
■■ Com altas temperaturas ou fortes ventos humedecer previamente o suporte.
■■ Em caso de existir suportes de diferente natureza devem usar-se malhas ou camadas de regularização.

2.

MISTURA
■■ Misturar a argamassa com a quantidade de água indicada.
■■ Amassar manual ou mecanicamente, até a sua total homogeneização.

3.

APLICAÇÃO
■■ Aplicar a argamassa de forma uniforme.
■■ Passar a régua para regularizar a superfície.
■■ Corrigir imperfeições alisando com talocha.

4.

LIMPEZA
■■ Restos de produto são facilmente removidos com água antes do endurecimento.
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Para todo tipo de reboco mediante máquina de projeção
• PG–PB: Tipo GP-CS III-W0 conforme UNE-EN 998-1
• PGH–PBH: Tipo GP-CS IV-W2 conforme UNE-EN 998-1
• PG2: Tipo GP-CS II-W0 conforme UNE-EN 998-1

Recomendações
■■ Consulte as páginas 26 - 27.

Dados Técnicos
PG

PGH

3,5 - 7,5

≥6

Absorção de água [kg/(m².min0,5)]

-

≤0,2

-

≤0,2

Permeabilidade ao vapor de água (µ)

-

≤10

-

≤10

Resistência à compressão (N/mm²)
Adesão (N/mm²)

1,5 - 5,0 3,5 - 7,5

≥6

A1

Reação ao fogo

Rendimento aproximado (kg/m² por cm de espessura)

PBH

0,67

(valor médio tabulado; P=50%)

Água de amassadura

PB

0,3

Conductividade térmica (λ10,seco) W/mK

(% em peso para uma consistência de 175±10 mm)

PG2

17±1

18±1

17±1

16-18

14-16

16-18

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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REBOCO/REVESTIMENTO
P

Projeção Hidrofugada com fibras

CON FIBRAS

CON FIBRAS

PBH e PGH fibras
Argamassa constituída por agregados seleccionado,
cimento branco ou cinzento, cal hidratada, fibras e
aditivos, para todo tipo de rebocos exteriores. Incorpora
aditivos hidrófugos que reducen a absorção de água.
Incorpora fibras que reduzem o encolhimento e a
tendência ao rachamento.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Preparação e uso
1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
■■ O suporte deve estar limpo.
■■ Humedecer suportes ou peças muito absorventes.
■■ Com altas temperaturas ou fortes ventos humedecer previamente o suporte.
■■ Em caso de existir suportes de diferente natureza devem usar-se malhas de regularização.

2.

MISTURA
■■ Misturar a argamassa com a quantidade da água indicada.
■■ Amassar manual ou mecanicamente, até sua total homogeneização.

3.

APLICAÇÃO
■■ Aplicar a argamassa de forma uniforme.
■■ Passar a régua para regularizar a superfície.
■■ Corrigir imperfeções alisando com talocha.

4.

LIMPEZA
■■ Restos de produto são facilmente removidos com água antes do enturecimento.
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Para todo tipo de revoco o enlucido mediante máquina de proyectar
• PGH–PBH: Tipo GP-CS IV-W2 según UNE-EN 998-1

Recomendações
■■ A presença de fibras não exime das precauções e boas práticas para a aplicação da argamassa para um
correto desempenho.
■■ Consulte as páginas 26 - 27.

Dados Técnicos
PBH e PGH fibras
Resistência à compressão (N/mm²)

≥6

Adesão (N/mm²)

0,3

Absorção de água [kg/(m².min0,5)]

≤0,2

Permeabilidade ao vapor de água (µ)

≤10

Conductividade térmica (λ10,seco) W/mK
(valor médio tabulado; P=50%)

Reação ao fogo
Água de amassadura
(% em peso para uma consistência de 175±10 mm)

Rendimento aproximado (kg/m² por cm de espessura)

0,67
A1
17±1
16-18

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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REBOCO/REVESTIMENTO
P

Projeção

PBH Color
Argamassa de cor constituída por agregados
seleccionados, cimento cinzento ou branco, filler e
aditivos, para todo tipo de reboco mediante máquina
de projeção; especialmente indicada para garagens
e muros circundantes. Não aplicar em fachadas de
prédios.
Fabrica-se nas cores CREME e TELHA, podendo existir
variações de tonalidade devido ao tipo de aplicação,
o acabamento ou as condições de obra. A pedido do
cliente poderão produzir-se outras cores.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Preparação e uso
1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
■■ O suporte deve estar limpo.
■■ Humedecer suportes ou peças muito absorventes.
■■ Com altas temperaturas ou fortes ventos humedecer previamente o suporte.
■■ Em caso de existir suportes de diferente natureza devem usar-se malhas de regularização.

2.

MISTURA
■■ Misturar a argamassa com a quantidade da água indicada.
■■ Amassar manual ou mecanicamente, até sua total homogeneização.

3.

APLICAÇÃO
■■ Aplicar a argamassa de forma uniforme.
■■ Passar a régua para regularizar a superfície.
■■ Corrigir imperfeções alisando com talocha.

4.

LIMPEZA
■■ Restos de produto são facilmente removidos com água antes do enturecimento.
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Para todo tipo de reboco mediante máquina de projeção
• PBH Color: Tipo GP-CS IV-W2 conforme UNE-EN 998-1

Recomendações
■■ Recomenda-se a colocação de junquilhos para realizar juntas de trabalho na argamassa.
■■ Tomar medidas construtivas para evitar que a água da chuva escorra permanentemente pelo reboco
(beiradas, biqueiras, etc.).
■■ Evitar aplicar em paramentos no que existam riscos de filtrações, humidades por capilaridade,
estancamento de água ou em superfícies inclinadas expostas à ação direta da água de chuva.
■■ Em caso de chuva, geladas ou exposicção direta a sol, proteger o paramento mediante lonas, toldos,
etc.
■■ Outras recomendações em páginas 26-27.

Dados Técnicos
PBH Cor
Resistência à compressão (N/mm²)

≥6

Adesão (N/mm²)

0,3

Absorção de água [kg/(m².min0,5)]

≤0,2

Permeabilidade ao vapor de água (µ)

≤10

Conductividade térmica (λ10,seco) W/mK

0,67

(valor médio tabulado; P=50%)

A1

Reação ao fogo
Água de amassadura

17±1

(% em peso para uma consistência de 175±10 mm)

Rendimento aproximado (kg/m² por cm de espessura)

16-18

Carta de cores

CREME

TELHA

Cores orientativas. Para obter mostruário dos produtos
contacte com o nosso departamento comercial.
Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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REBOCO/REVESTIMENTO
RV

Reboco Manual

RVB RVG RVBH RVGH
Argamassa de reboco, constituída por agregados
seleccionados, cimento cinzento o branco, filler e
aditivos, para todo tipo de reboco mediante aplicação
manual. Em exteriores recomenda-se o uso de
argamassas hidrofugadas: RVGH, RVBH.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1.400 kg
56 sacos
Granel

Preparação e uso
1.

PREPARAÇAO DO SUPORTE
■■ O suporte deve estar limpo.
■■ Humedecer suportes ou peças muito absorventes.
■■ Com altas temperaturas ou fortes ventos humedecer previamente o suporte.
■■ Em caso de existir suportes de diferente natureza devem usar-se malhas ou camadas de regularização.

2.

MISTURA
■■ Misturar a argamassa de forma uniforme.
■■ Amassar manual ou mecanicamente, até sua total homogeneização.

3.

APLICAÇÃO
■■ Aplicar a argamassa de forma uniforme.
■■ Passar a régua para regularizar a superfície.
■■ Corrigir imperfeições alisando com talocha.

4.

LIMPEZA
■■ Restos de produto são facilmente removidos com água antes do endurecimento.
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Para todo tipo de reboco de aplicação manual
• RVG - RVB: Tipo GP-CS III-W0 conforme UNE-EN 998-1
• RVGH - RVBH: Tipo GP-CS IV-W2 conforme UNE-EN 998-1

Recomendações
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Não aplicar com temperaturas extremas: <5ºC e > 30 ºC.
Não aplicar sobre gesso, tinta ou superfícies sem absorção.
Não aplicar em condições de vento, chuva e/ou congelamento.
Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
Espessura aproximada: 15-20 mm ( nunca <10 mm).
Recomenda-se a rega do reboco 24 horas após a aplicação.
Aplicar argamassa de imprimação Pulmor IP sobre superfícies de betão ou suportes sem absorção.
Outras recomendações em páginas 26-27.

Dados Técnicos
Resistência à compressão (N/mm²)

RVG

RVGH

3,5-7,5

≥6

Adesão (N/mm²)

RVB

RVBH

3,5 - 7,5

≥6

0,3

Absorção de água [kg/(m².min0,5)]

-

≤0,2

-

≤0,2

Permeabilidade ao vapor de água (µ)

-

≤10

-

≤10

Conductividade térmica (λ10,seco) W/mK
(valor médio tabulado; P=50%)

Reação ao fogo
Água de amassadura
(% em peso para uma consistência de 175±10 mm)

Rendimento aproximado (kg/m² por cm de espessura)

0,83
A1
18±1
16-20

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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Pavimentos

APLICAÇÃO TRADICIONAL
AUTONIVELANTE CAMADA FINA
AUTONIVELANTE CAMADA GROSSA

PAVIMENTOS

STR

Regularização de Pavimentos

STR
Argamassa constituída por agregados seleccionados,
cimento cinzento, filler e aditivos, para regularização de
pavimentos. Apta para colocação de lajota. Aplicação
tradicional.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1.400 kg
56 sacos
Granel

Preparação e uso
1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
■■ O suporte deve estar limpo e desengordurado, sem vestigios de líquidos ou desencogrante.
■■ Humedecer suportes ou peças muito absorventes.
■■ Com altas temperaturas ou fortes ventos humedecer previamente o suporte e regar a argamassa
durante as 24 hotas posteriores à aplicação.

2.

MISTURA
■■ Misturar a argamassa com a quantidade de água indicada.
■■ Amassar manual ou mecanicamente, até sua total homogeneização.

3.

APLICAÇÃO
■■ Aplicar argamassa de forma uniforme.
■■ Passar a régua para regularizar a superfície.

4.

LIMPEZA
■■ Restos do produto são facilmente removidos com água antes do endurecimento.
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Para regularizar pavimentos
• STR: Tipo CT-C12-F3 conforme UNE-EN 13813 (sacos)

Recomendações
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Não aplicar com temperaturas extremas: <5ºC e >30ºC.
Não aplicar em condições de vento, chuva e/ou congelamento.
Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
Espessura mínima: 30 - 40 mm.
Evitar respirar o pó e o contacto com a pele e/ou os olhos (consultar Ficha de dados de Segurança).
ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Resistência a compressão (N/mm²)

C12

Água de amassadura

15±1

(% em peso para uma consistência de 175±10 mm)

Rendimento aproximado (kg/m² por cm de espessura)

18

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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Classificação e Normalização
Argamassas autonivelantes
As argamassas autonivelantes, ou betonilhas autonivelantes, são argamassas especiais, que substituem as
argamassas tradicionais na aplicação em solos, com importantes vantagens em prestações, homogeneidade,
facilidade e rapidez de aplicação.
Este tipo de argamassas pode-se classificar com base:
1. No ligante utilizado.
		
a. Cimento (CT).
		
b. Sulfato de cálcio (CA).
		
c. Magnesita (MA).
		
d. Asfalto colado (AS).
		
e. Resina sintética (SR).
2. Na espessura de aplicação.
		
a. Argamassas autonivelantes de CAMADA FINA
			 - Espessura de aplicação: 2-30 mm.
		
b. Argamassas autonivelantes de CAMADA GROSSA
			 - Espessura de aplicação: > 35 mm.
3. No suporte a revestir.
		
a. Diretamente sobre forjado.
		
b. Sobre uma camada de isolamento acústico.
		
c. Sobre uma camada de isolamento térmico.
		
d. Sobre camada dupla de isolamento acústico-térmico.
		
e. Sobre aquecimento radiante.
Na norma EN 13813 (Revestimentos contínuos para pavimentos - Materiais - Especificações e requisitos)
aparecen as especificações exigidas para estes produtos. Este documento é uma norma harmonizada e
compila os requisitos essenciais para o estabelecimento da Marcação CE de cumprimento obrigatório para
estes produtos.
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Clasificação das argamassas autonivelantes Pulmor segundo a norma europea:
Material

NV10

Tipo segundo EN 13813
Ligante
Resistência à compressão (N/mm2)
Resistência à flexão (N/mm )
2

Resistência ao desgaste Böhme (cm /50 cm )
3

Espessura de aplicação

2

NV30

NV80

CT-C35-F7-A15

CT-C35-F7

CT-C20-F5

CT (Cimento)

CT (Cimento)

CT (Cimento)

>35

>35

>20

>7

>7

>5

<15

-

-

2-10 mm

10-30 mm

>35 mm

As argamassas autonivelantes podem ser revestidas, e admitem todo tipo de pavimentos (cerâmica, parquet,
alcatifa, pintura, resinas, ocv...), ainda que prévio a colocar esse pavimento devem realizar-se controlos de
humidade residual, resistência superficial ao raiado, resistência ao impacto e aderência. Recomenda-se sempre
seguir as indicações do fornecedor do pavimento final.
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PAVIMENTOS
NV

Autonivelante Camada Fina

NV10 NV30
Argamassa autonivelante de elevada resitência
constituída por agregados silíceos, cimento cinzento,
filler e aditivos. Indicada para regularização e reparação
de pavimentos tanto em obra nova como em obras de
renovação, onde se pretenda uma renovação rápida do
pavimento existente.
Pode ser revestida com materiais cerâmicos,
revestimentos sintéticos, de madeira, cortiça e materiais
similares. Uso em interiores. Incorpora resinas para
proporcionar maior aderência ao suporte.
Suportes: betão, argamassa e similares, sempre que a
base seja sólida e consistente.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Preparação e uso
1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
■■ O suporte deve estar limpo antes de iniciar a amassadura.
■■ Em superfícies muito absorventes recomenda-se a utilização dum produto de selagem de poros, para
evitar a secagem excessiva da argamassa.

2.

MISTURA
■■ Misturar cuidadosamente com a quantidade de água indicada, recorrendo a um misturador elétrico,
até obter uma massa consistente e homogênea.

3.

APLICAÇÃO
■■ Verter o produto sobre a superfície, deixando que ele se vá espalhando.
■■ Alisar e retirar as bolhas de ar recorrendo a uma talocha lisa.
■■ Uma vez aplicada a argamassa, esta apenas pode ser alisada até 5-10 minutos após a aplicação,
dependendo das condições ambientais no local de aplicação.
42

Para nivelar pavimentos

• NV10: Tipo CT-C35-F7-A15 conforme EN 13813
• NV 30: Tipo CT-C35-F7 conforme EN 13813

Recomendações
■■ Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
■■ As temperaturas altas diminuem o tempo de vida da amassadura, enquanto que as temperaturas mais
baixas o aumentam.
■■ Respeitar a água de amassadura indicada.
■■ Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
■■ Não aplicar sobre superfícies absorventes sem pré-condicionamento.
■■ O suporte deve ser resistente e estar limpo.
■■ Respeitar as juntas de dilatação ou fraccionamento.
■■ Respeitar as espessuras mínimas requeridas pela classe de suporte.
■■ Sobre piso radiante, desligar o sistema de aquecimento pelo menos 24 horas antes da aplicação do
produto.
■■ Evitar respirar o pó e o contacto como a pele e/ou os olhos (consultar Ficha de dados de Segurança).
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
NV10

NV30

Resistência à flexão (N/mm²)

>7

Resistência à compressão (N/mm²)

>35

Resistência ao desgaste Böhme (cm³/50 cm²)

-

<15

Aderência sobre betão (N/mm²)

>0,5

Tempo de vida da amassadura

20 min
12 h

Tempo de espera para o tráfego pedonal
Tempo para revestir
Espessura de aplicação (mm)
Água de amassadura
(% em peso)

Rendimento aproximado (kg/m² por mm de espessura)

12 h (12-24 h para o parquet)
10 a 30

2 a 10
21±1
1,5

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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PAVIMENTOS
NV

Autonivelante Camada Grossa

NV80
Argamassa autonivelante de alta resistência constituída
por agregados seleccionados, cimento cinzento, filler
e aditivos para uso interior. Apto para todo o tipo de
bases e isolamentos (forjados, isolamento térmico e
acústico, piso radiante...) a partir de 35 mm.

Em sacos ou silos de 20 m³ de capacidade que incorporam equipes
de bombeio para elevação continua e automática do produto,
preenchíveis em obra mediante carro-pipa.
Distancia máxima de deslocamento horizontal:
80 m
Distancia máxima de bombeio vertical:
30 m

Sacos de 25 kg
Paletes de 1.400 kg
56 sacos
Granel

Dados técnicos
NV80
Resistência à flexão (N/mm²)

>5

Resistência à compressão (N/mm²)

>20

Densidade aparente em fresco (g/cm²)
Conductividade térmica (λ10,seco) W/mK
(valor médio tabulado; P=50%)

Água de amassadura (% em peso)
Consistência em cilindro normalizado (cm)
Rendimento aproximado (kg/m² e cm de espesor)
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2,1-2,2
1,24
11-13 %
35-40
20

Para nivelar pavimentos

• NV80: Tipo CT-C20-F5 conforme UNE EN 13813

Aplicação
Apto para todo tipo de bases e isolamentos (forjados, isolamento térmico e acústico, piso radiante...) a partir
de 35 mm.

Rodapé

sobre forjado

Argamassa Autonivelante

Argamassa Autonivelante

35 mm espessura

≥ 45 mm espessura

Lámina plástico/papel

sobre isolamento acústico

Argamassa Autonivelante

Argamassa Autonivelante

≥ 45 mm
espessura

sobre
isolamento térmico

≥ 45 mm
espessura

sobre
isolamento térmico + acústico
Argamassa Autonivelante
≥ 45 mm
espessura

sobre piso radiante

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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PAVIMENTOS
NV

Autonivelante Camada Grossa
Recomendações
■■ Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
■■ As temperaturas altas diminuem o tempo de vida da amassadura, enquanto que as temperaturas mais
baixas o aumentam.
■■ Não aplicar em zonas expostas à radiação solar e as correntes de ar.
■■ Respeitar a água de amassadura indicada.
■■ Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
■■ Não aplicar sobre superfícies absorventes sem pré-condicionamento.
■■ O suporte deve ser resistente e estar limpo.
■■ Respeitar as juntas de dilatação ou fraccionamento.
■■ Respeitar as espessuras mínimas requeridas pela classe de suporte.
■■ Sobre piso radiante, desligar o sistema de aquecimento pelo menos 24 horas antes da aplicação do
produto.
■■ Evitar respirar o pó e o contacto com a pele e/ou os olhos (consultar ficha de segurança.
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Preparação e uso

1. Preparação da base
O suporte deve ser estável e
resistente e deverá estar limpo e
desengordurado.
Forjado

2. Colocação perimetral do rodapé
Deve-se colocar um rodapé perimetral de espuma
duns 8 mm de espessura para
absorver as dilatações e
contrações que se
produzam.
Rodapé

46

Para nivelar pavimentos

• NV80: Tipo CT-C20-F5 conforme UNE EN 13813

A sua colocação realiza-se mediante grampos ou
colagem com silicone à parede. Se existem tubos
de calefação devem proteger-se cum forro de
isolamento.
Se incorporar isolamento térmico, colocara-se o
adaptando à tubagem existente. Se incorporar
isolamento acústico, colocara-se de modo que as
uniões se solapem entre si uns 10 cm.
3. Colocação plástico ou papel kraft
Colocar sempre plástico ou papel kraft em toda a
superfície sobre a que se vai a verter o produto. As
juntas devem ser seladas com cinta adesiva ou calor.
Lámina Plástico / Papel

4. Níveis de acabamento
Para definir a espessura do produto a verter devemse tomar os níveis de acabamento mediante laser ou
outros meios.
5. Área de trabalho
Além de respeitar as juntas estruturais da obra, só
são necessárias as seguintes juntas de dilatação:
- cada 20 m lineais.
- cada 200 m2 de superfície.
- caso de pisos radiantes: cada 10 m lineais ou
100 m2 de superfície.
- em qualquer corte arquitetônico.
6. Preparação do produto
Misturar o produto com água limpa na quantidade
indicada pelo fabricante até obter uma massa
homogênea e sem grumos, utilizando um misturador
elétrico de baixa rotação no caso de produtos em
sacos. A consistência deverá ser fluida, evitando
o excesso de água para não reduzir a resistência
final da argamassa. Deve-se verificar a consistência
mediante um cilindro normalizado (35-40 cm de
diâmetro).
7. Aplicação do produto
Verter o produto mediante a maquinaria adequada e
depois de provada a fluidez da pasta. Evitar aplicar

com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC. Durante
os 7 primeiros dias, proteger o produto da radiação
solar e evitar as correntes de ar.
8. Batido do produto
Depois do vertido deve-se bater o produto com uma
regula horizontal em duas direções perpendiculares
entre sim até conseguir o assentamento do mesmo
e eliminar possíveis bolhas que se puderam produzir.
É aconselhável faze-lo imediatamente depois do
vertido e sempre antes que o produto começa a
endurecer.
9. Aceso à área de trabalho
Pode-se aceder a área de trabalho aproximadamente
24 horas após o vertido. A partir dos 3 dias podemse colocar cargas acima.
10. Secagem do produto
A secagem dependerá da espessura da camada
aplicada e das condições atmosféricas. A espessura
ótima é de 3,5-4,5 cm dependendo do pavimento a
colocar, e nesse caso, deve-se calcular uma semana
de curado por cm de espessura. Para acelerar o
processo e melhorar a aderência dos revestimentos
posteriores é aconselhável eliminar a película
superficial mediante um lixado, que deve realizarse a partir dos 14 dias de vertido do produto. Não
deve acelerar-se o endurecimento mediante fontes
de calor, como estufas. Se for instalada a calefação
radiante dentro do produto, o seu funcionamento
deve realizar-se 21 dias após o vertido, conforme o
seguinte programa:
1er dia
2º dia
3er dia
4º, 5º e 6º dia
7º dia
8º dia
9º dia
10º dia

Aquecer a 25 ºC
Aquecer a 35 ºC
Aquecer a 45 ºC
Aquecer a 55 ºC
Situar a 45 ºC
Situar a 35 ºC
Situar a 25 ºC
Colocar em uso
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Restauro e Construção Sustentável

ENCINTADO CAL HIDRÁULICA
ARGAMASSA BASE CAL HIDRÁULICA
REBOCO CAL HIDRÁULICA
ARGAMASSA PARA SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO
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ECH

RESTAURO E REABILITAÇÃO

Encintado Cal Hidráulica coloreada

ECH1 ECH2
Argamassa de alvenaria, constituída por agregados
seleccionados, cal hidráulica natural e pigmentos
inorgánicos. A cal hidráulica é um ligante natural, nobre,
que proporciona grande plasticidade, maior resistência
à compressão do que as cales aéreas, excelente
transpiração e baixa tendência às fissuras.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Preparação e uso
1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
■■ O suporte deve ser resistente e estar limpo.
■■ Com altas temperaturas ou fortes ventos humedecer previamente o suporte.

2.

MISTURA
■■ Misturar a argamassa com a quantidade de água indicada.
■■ Amasar manual ou mecánicamente, até obter uma massa consistente e homogênea.

3.

APLICAÇÃO
■■ Aplicar a argamassa manualmente.
■■ Recomenda-se o acabamento por escovagem antes de endurecer.

4.

LIMPEZA
■■ Restos de produto são facilmente removidos com água antes do endurecimento.
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Para juntas de muros e paredes de pedra

Recomendações
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
Não aplicar sobre gesso, tinta ou superfícies sem absorção.
Não aplicar em condições de vento, chuva e/ou congelamento.
Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
Espessura aproximada: 15 - 20 mm (nunca < 10 mm). Para uma espessura maior, aplicar uma primeira
camada de regularização e despois de 2-3 dias, uma camada final.
Evitar a penetração de água durante os primeiros dias para evitar possíveis eflorescências.
Recomenda-se o acabamento por escovagem.
Evitar respirar o pó e o contacto com a pele e/ou os olhos (consultar Ficha de dados de Segurança).
ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Também temos cales hidráulicas (HL5, NHL5 e NHL3,5). Para mais informações
consulte nosso departamento de vendas.

Dados Técnicos
Resistência à compressão (N/mm²)

M1

Resistência inicial à ligação (N/mm²) (valor tabulado)
Absorção de água [kg/(m².min0,5)]

0,3
1,5
15/35

Permeabilidade ao vapor de água (µ)
Conductividade térmica (λ10,seco) W/mK

0,83

(valor médio tabulado; P=50%)

A1

Reação ao fogo
Água de amasado

18±1

(% em peso para uma consistência de 175±10 mm)

Carta de cores

ECH1

ECH2

Cores orientativas. Para obter mostruário dos produtos
contacte com o nosso departamento comercial.
Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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MCH

RESTAURO E REABILITAÇÃO
Base Cal Hidráulica

MCH
Argamassa de alvenaria, constituída por agregados
seleccionados, cal hidráulica natural e pigmentos
inorgánicos. A cal hidráulica é um ligante natural, nobre,
que proporciona grande plasticidade, maior resistência
à compressão do que as cales aéreas, excelente
transpiração e baixa tendência às fissuras.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Preparação e uso
1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
■■ O suporte deve ser firme e estar limpo.
■■ Com altas temperaturas ou fortes ventos humedecer previamente o suporte.
■■ Humedecer suportes ou peças muitos absorventes.

2.

MISTURA
■■ Misturar a argamassa com a quantidade de água indicada.
■■ Amasar manual ou mecánicamente, até obter uma massa consistente e homogênea.

3.

APLICAÇÃO
■■ Aplicar a argamassa manualmente.
■■ Corrigir imperfeições alisando com talocha.

4.

LIMPEZA
■■ Restos do produto são facilmente removidos com água antes do endurecimento.
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Como base de reboco Pulmor RCH

Recomendações
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
Não aplicar sobre gesso, tinta ou superfícies sem absorção.
Não aplicar em condições de vento, chuva e/ou congelamento.
Em caso de existir suportes de diferente natureza devem usar-se malhas ou camadas de regularização.
Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
Espessura aproximada: 15 - 30 mm (nunca < 10 mm).
Recomenda-se a rega do reboco 24 horas após sua aplicação.
Consultar com o fabricante do revestimento final (pinturas, estuques, etc.) a sua compatibilidade com
argamassas de cal hidráulica.
■■ Evitar respirar o pó e o contacto com a pele e/ou os olhos (consultar Ficha de dados de Segurança).
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.
Também temos cales hidráulicas (HL5, NHL5 e NHL3,5). Para mais informações
consulte nosso departamento de vendas.

Dados Técnicos
Resistência à compresión (N/mm²)
Adesão (N/mm²)

CSI (0,4-2,5)
0,1 FP:B

Absorção de água [kg/(m².min0,5)]

W0

Permeabilidade ao vapor de água (µ)

≤6

Conductividade térmica (λ10,seco) W/mK
(valor médio tabulado; P=50%)

Reação ao fogo
Água de amassadura
(% em peso para uma consistência de 175±10 mm)

0,83
A1
18±1

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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RCH

RESTAURO E REABILITAÇÃO
Reboco Cal Hidráulica

RCH
Argamassa de reboco, constituída por agregados
seleccionados, cal hidráulica natural e pigmentos
inorgánicos. A cal hidráulica é um ligante natural,
nobre, que proporciona grande plasticidade, maior
resistência à compressão do que as cales aéreas,
excelente transpiração e baixa tendência às fissuras.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Preparação e uso
1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
■■ O suporte deve ser firme e estar limpo.
■■ Humedecer suportes ou peças muito absorventes.
■■ Com altas temperaturas ou fortes ventos humedecer previamente o suporte.
■■ Em caso de existir suportes de diferente natureza devem usar-se malhas ou camadas de regularização.

2.

MISTURA
■■ Misturar a argamassa com a quantidade de água indicada.
■■ Amasar manual ou mecánicamente, até obter uma massa consistente e homogênea.

3.

APLICAÇÃO
■■ Aplicar a argamassa de forma uniforme.
■■ Corrigir imperfeições alisando com talocha.

4.

LIMPEZA
■■ Restos do produto são facilmente removidos com água antes do endurecimento.
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Para reboco por meios manuais ou mecânicos

Recomendações
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
Não aplicar sobre gesso, tinta ou superfícies sem absorção.
Não aplicar em condições de vento, chuva e/ou congelamento.
Em caso de existir suportes de diferente natureza devem usar-se malhas ou camadas de regularização.
Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
Espessura aproximada: 15 - 20 mm (nunca < 10 mm).
Recomenda-se a rega do reboco 24 horas após sua aplicação.
Para grandes espessuras ou aplicação em duas camadas, usar previamente argamassa base Pulmor
MCH.
■■ Consulta com o fabricante do revestimento final (pinturas, estuques, etc.) a sua compatibilidade com
argamassas de cal hidráulica.
■■ Evitar respirar o pó e o contacto com a pele e/ou os olhos (consultar Ficha de dados de Segurança).
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.
Também temos cales hidráulicas (HL5, NHL5 e NHL3,5). Para mais informações
consulte nosso departamento de vendas.

Dados Técnicos
Resistência à compressão (N/mm²)

CSI (0,4-2,5)
0,1 FP:B

Adesão (N/mm²)
Absorção de água [kg/(m².min

0,5

)]

Permeabilidade ao vapor de água (µ)
Conductividade térmica (λ10,seco) W/mK
(valor médio tabulado; P=50%)

Reação ao fogo
Água de amassadura
(% em peso para uma consistência de 175±10 mm)

Rendimento aproximado (kg/m² por cm de espessura)

W0
≤6
0,83
A1
18±1
16-20

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
55

RVTerm

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

Argamassa para Sistemas de Isolamento Térmico

RVTerm
Argamassa adesiva hidrofugada constituída por
agregados seleccionados, cimento, fibras e aditivos
especiais. Argamassa cinzenta ou branca para colagem
e revestimento de placas de poliestireno expandido (EPS)
e extrudido (XPS) em paredes verticais, em exteriores
e interiores. Compatível com a colagem das placas de
isolamento sobre suportes de betão, tijolo, blocos de
betão e reboco. Incorpora resinas redispersáveis para
proporcionar maior adêrencia do sistema de isolamento
ao suporte.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Recomendações
■■ Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
■■ As temperaturas altas diminuem o tempo de vida da amassarura, enquanto que as temperaturas mais
baixas o aumentam.
■■ Não aplicar sobre superfícies geladas ou com risco de geladas nas 24 horas seguintes à aplicação.
■■ Não adicionar produtos que modifiquem a formulação original.
■■ O suporte deve ser resistente e estar limpo.
■■ Não adequado como acabamento final.
■■ Espessura máxima de aplicação na colagem: 5 mm.
■■ Espessura máxima no revestimento dos paneis de isolamento: 6 mm, salvo nas áreas sujeitas a
desgaste mecânico, onde é preciso empregar duas camadas armadas de proteção, e, nestes casos, a
espessura total pode ser de até 8 mm.
■■ A rede a utilizar deve ser de fibra de vidro, antialcalina, de malha 4-6 mm com gramagem de 160 e
170 g/m².
■■ Onde houver transição entre troços de rede, estes devem sobrepôr-se com uma largura de 10 cm.
■■ Evitar respirar o pó e o contacto com a pele e/ou os olhos (consultar Ficha de dados de Segurança).
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.
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Dados Técnicos
Água de amassadura (% em massa)

21±1

Massa volúmica (pasta) (kg/m³)
Resistência à compressão (N/mm²)

1400±1000
≥6

Adesão sobre betão (N/mm²)

≥0,8

Adesão a placas EPS

Rotura cohesiva

Capilaridade [kg/(m².min0,5)]

≤0,2

Permeabilidade ao vapor de água (µ)

≤10

Conductividade térmica (λ10,seco) W/mK
(valor médio tabulado; P=50%)

0,47
Clase A1

Reação ao fogo
Rendimento como adesivo (colagem simple)(kg/m²)

3-6

Rendimento aproximado (kg/m² e mm de espessura)

1,4±1

con fibras

con fibras

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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RVTerm

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

Argamassa para Sistemas de Isolamento Térmico
Aplicação
1. Preparação do suporte
■■ O suporte deve estar limpo e ser plano.
■■ Caso existam irregularidades na parede de suporte
superiores a 5 mm, recomenda-se a regularização do
suporte.
■■ Humedecer suportes ou peças muito absorventes.
■■ Com altas temperaturas ou fortes ventos humedecer
previamente o suporte.
■■ Antes de começar a utilizar o RVTerm, fixar na parede
os perfis de arranque adequados à espessura das placas
de isolamento.
2. Mistura
■■ Misturar a argamassa com aproximadamente um 21%
de água limpa.
■■ Amassar manual ou mecánicamente recorrendo a um
misturador elétrico de baixas rotações, até obter uma
massa consistente e homogênea.
■■ Deixar repousar a mistura 5 minutos antes de a utilizar.
3. Aplicação
Colagem das placas
■■ Estender o produto sobre o tardoz da placa de
isolamento com uma talocha dentada (6 a 8 mm), para
garantir uma aplicação homogênea e uma espessura
regular, sempre em panos pequenos(1-2 m2).
■■ Colocar as placas na posição pretendida e pressionar
até conseguir o nivelamento dos sulcos da cola. A
superfície de contacto suporte/cola deverá ser superior
a 80%.
■■ As placas devem ser aplicadas em fiadas horizontais
desencontradas, a partir da base da parede. Ademais,
devem-se colocar de forma a não coincidir com as
arestas dos vãos para evitar a aparição de fissuras
nestas áreas.
■■ Após secagem da cola, reforçar a fixação recorrendo
a buchas de fixação plásticas adequadas à placa de
isolamento utilizada, devendo ser aplicadas, pelo menos,
5 buchas por placa. Devem ser reforçadas as arestas,
peitoris de janelas, juntas de dilatação e outros pontos
singulares a perfís apropriados para cada um dos casos.
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Para ETICS

4. Revestimento das placas
■■ De forma a minimizar possíveis danos nas placas de
isolamento térmico, a aplicação do revestimento deve
ser iniciada assim que a colagem das placas esteja
concluída, devendo apenas garantir a solidez da
fixação e colagem destas.
■■ Barrar as placas com RVTerm. Embeber a rede de fibra
de vidro nos sulcos do produto. Recobrir a rede com
RVTerm, de forma a garantir que esta fica totalmente
coberta, recorrendo a uma talocha lisa.
■■ Após secagem da demão de base 24 horas, barrar a
parede com RVTerm, recorrendo a uma talocha lisa,
até obter uma superfície homogênea e de espessura
regular, em que não seja possível observar o "padrão"
da rede.

Suporte
Buchas de fixação

Camada Base Argamassa
PULMOR RVTerm
Argamassa PULMOR RVTerm

Primário
Rede
Argamassa decorativa/
Primário+Pintura

Isolamento

Perfís de Arranque

Argamassa PULMOR RVTerm
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Especiais
ENXILHARIA
REFRATÁRIA
IMPRIMAÇÃO EM BETÃO (SALPISCO)
BLOCOS DE VIDRO
ALVENARIA GRANDE FORMATO
PASTA DE ESTANHAR
RÁPIDA
ANCORAGENS EM BETÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO
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ESPECIAIS
SI

Enxilharia

SIBH SIOH
Argamassa para assentamento de pedra em blocos
constituída por agregados seleccionados, cimento
branco, aditivos e pigmentos inorgânicos. Não
é necessário retocar a junta. Incorpora aditivos
hidrofugantes para uma maior estanqueidade da junta.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1.400 kg
56 sacos

PREPARAÇÃO E USO
1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
■■ O suporte deve estar limpo.
■■ Humedecer suportes ou peças muito absorventes.
■■ Com altas temperaturas ou fortes ventos humedecer previamente o suporte.

2.

MISTURA
■■ Misturar a argamassa com a quantidade de água indicada.
■■ Amasar manual ou mecánicamente, até obter uma massa consistente e homogênea e aplicar como
uma argamassa tradicional.

3.

APLICAÇÃO
■■ Aplicar a argamassa de forma uniforme.
■■ A união entre peças deverá ficar totalmente compacta.

4.

LIMPEZA
■■ Restos de produto são facilmente removidos com água antes do endurecimento.
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Para assentamento de pedra en blocos

Recomendações
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
Não aplicar em condições de vento, chuva e/ou congelamento.
Espessura recomendada: 2-8 mm.
Tempo de retificação das peças: 20 minutos.
Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
Evitar respirar o pó e o contacto com a pele e/ou os olhos (consultar Ficha de dados de Segurança).
ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Resistência à compressão (N/mm²)
Resistência à tração (aderência) a 28 dias* (N/mm²)

M12,5
>0,5

Tempo aberto após 20 min** (N/mm²)

0,5

Rendimento aproximado (kg/m² por cm de espessura)

4-6

* Ensaio realizado conforme a norma EN 1348 sobre provetas de granito cortadas à serra.
** Ensaio realizado conforme a norma EN 1346 sobre provetas de granito cortadas à serra.

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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ESPECIAIS
RF

Refratária

MRF
Sacos de 25 kg

Argamassa refratária constituída por agregados
especiais de alta qualidade e cimento aluminoso.
Resistente á temperatura. Destinada à montagem e/ou
revestimento de paredes de tijolo ou ladrilho refratário
sujeitas a temperaturas até cerca de 1300ºC.

Paletes de 1.000 kg
40 sacos

Sacos de 5 kg em
caixas de 4 sacos

Preparação e uso
1.

PREPARACIÓN DO SUPORTE
■■ O suporte deve estar limpo.
■■ Humedecer suportes ou peças muito absorventes.
■■ Com altas temperaturas ou fortes ventos humedecer previamente o suporte e regar a argamassa
durante as 24 horas após sua aplicação.

2.

MISTURA
■■ Misturar a argamassa com a quantidade de água indicada.
■■ Amasar manual ou mecánicamente, até obter uma massa consistente e homogênea e aplicar como
uma argamassa tradicional.

3.

APLICAÇÃO
■■ Aplicar a argamassa de forma uniforme.

4.

LIMPEZA
■■ Restos de produto são facilmente removidos com água antes do endurecimento.
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Para montagem e/ou revestimento de tijolos refratários

Recomendações
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
Não aplicar sobre gesso, tinta ou superfícies sem absorção.
Não aplicar em condições de vento, chuva e/ou congelamento.
Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
IMPORTANTE: o reboco deve ser humedecido entre as 6 horas e as 24 horas após sua aplicação.
Deixar curar uma semana antes de inciar o aquecimento.
O primeriro aquecimento deve ser gradual, na ordem dos 50 ºC por hora até atingir 600 ºC. A seguir
pode-se levar à temperatura de operação.
■■ Evitar respirar o pó e o contacto com a pele e/ou os olhos (consultar Ficha de dados de Segurança).
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Temperatura máxima de utilização (aproximado)

1300ºC

Resistência à compressão (N/mm²)

M17,5

Resistência à compressão ás 6h a 800ºC (N/mm²)

>6

Água de amassadura (% em massa)

16±1

Rendimento aproximado (assentamento de tijolo) (kg/m² por cm de espessura)

25-40

Rendimento aproximado (rebocos) (kg/m² por cm de espessura)

16-20

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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ESPECIAIS
IP

Imprimação em Betão (salpisco)

IP
Argamassa cinza de imprimação em betão constituída
por agregados seleccionados, cimento cinzento e
aditivos. De aplicação mecânica ou manual. Atua como
ponte de aderência favorecendo a posterior ancoragem
de argamassas de reboco sobre o betão. Substitui o
método tradicional de salpisco em muros e pilares de
betão.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Preparação e uso
1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
■■ O suporte deve estar limpo e desengordurado, sem vestigios de líquidos ou desencofrante..
■■ Humedecer suportes ou peças muito absorventes.
■■ Com altas temperaturas ou fortes ventos humedecer previamente o suporte e regar a argamassa nas
24 horas após sua aplicação.

2.

MISTURA
■■ Misturar a argamassa com a quantidade de água indicada.
■■ Amasar manual ou mecánicamente, até obter uma massa consistente e homogênea.

3.

APLICAÇÃO
■■ Aplicar a argamassa de forma uniforme.

4.

LIMPEZA
■■ Restos do produto são facilmente removidos com água antes do endurecimento.
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Para imprimação em superfícies de betão

Recomendações
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
Não aplicar em condições de vento, chuva e/ou congelamento.
Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
Humedecer o suporte antes de realizar o reboco.
Em caso de aplicação manual recomenda-se aplicar com talocha dentada utilizando o lado liso e, a
seguir, pentear com o lado dentado.
Humedecer a argamassa de imprimação umas horas após sua aplicação (cura húmida), especialmente
em dias calorosos ou com correntes de ar.
Transcorridos 3 dias, poderá aplicar-se o revestimento em qualquer momento.
Em caso de rebocar em áreas com distinto suporte (p.ej. imprimação e tijolo) devem utilizar-se malhas
para evitar possíveis fissuras.
Evitar respirar o pó e o contacto com a pele e/ou os olhos (consultar Ficha de dados de Segurança.
ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Resistência à compressão (N/mm²)

>10

Adêrencia sobre betão (N/mm²)*

>0,4

Retenção de água

≥95%

Água de amassadura (% em massa)

20±1

Rendimento aproximado (kg/m²)

4-6

* Ensaio realizado com argamassa de reboco Pulmor RVG aplicado sobre betão imprimado com Pulmor IP em condições
standard.

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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GLASS

ESPECIAIS

Colocação e tapa juntas de blocos de vidrio

GLASS
Argamassa adesiva branca para colocação e tapa juntas
em vertical de blocos de vidro ou pavés em interiores
e exteriores. Elevada aderência e resistência a tensões
mecânicas.
Composta por cimento branco, cargas minerais de
granulometría controlada e aditivos que beneficiam a
aplicação e aderência do produto.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Preparação e uso
1.

MISTURA
■■ Misturar o produto com aproximadamente um 22% de água limpa, manualmente ou com misturador
mecânico, até ficar homogêneo. Deixar repousar uns 3 minutos.

2.

APLICAÇÃO
■■ Aplicar a pasta sobre o bloco de vidro e colocar separadores entre as peças para conseguir uma
espessura de juntas homogênea.
■■ Utilizar hasta de aço galvanizado para armar o tabique, sem que entrem em contacto com o vidro.

3.

LIMPEZA
■■ Esperar até o inicio do endurecimento ao tato da junta e limpar a superfície com escova fina ligeiramente
humedecida ou repassando com luvas de plástico para acabamentos mais lisos.
■■ A limpeza final deve fazer´se com o produto completamente endurecido com borracha ou pano secos.
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Para colocação e tapas juntas de blocos de vidro

Recomendações
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Limpar previamente os suportes e as peças a utilizar.
As peças a colocar devem estar devidamente limpas.
Respeitar a água de amassadura indicada (ver Preparação e Uso).
Não misturar o produto uma vez iniciado o processo de endurecido.
É necessário ter em conta as condições atmosféricas no momento da aplicação. Não aplicar com tempo
húmido, chuva, forte calor ou risco de geladas.
Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
Recomenda-se a realização de juntas com espessura ≥ 10 mm.
Espessura recomendada: 30 mm.
Para evitar contrações ou dilatações em áreas de contacto com paredes e ocos de janelas, realizar uma
junta de dilatação perimetral elástica.
Evitar aplicar em montagens horizontais ou obliquou.
Utilizar hastes de aço galvanizado (4-6 mm) para armar o tabique.
Dimensões máximas tabiques: 6 x 3 m de comprimento x altura.
Para tabiques de mais de 10 m² recomenda-se utilizar um perfil perimetral metálico em "U" ancorado
resistentemente ao suporte.
ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Resistência à compressão (N/mm²)
Granulometría
Densidade fresca (kg/m³)

>10
<1 mm
1900

Capilaridade [kg/(m².min0,5)]

≤0,1

Água de amassadura (% em massa)

22±1

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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MGF

ESPECIAIS

Alvenaria Grande Formato

MGF
Argamassa de cor cinza adequada para a colocação
de tabique cerâmico de grande formato em interiores
e exteriores. Elevada aderência e resistência a pressões
mecânicas. Está composta por cimento, cargas minerais
de granulometría controlada e aditivos que beneficiam
a aplicação e aderência do produto.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Preparação e uso
1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
■■ O suporte deve estar limpo.
■■ Humedecer suportes ou peças muito absorventes.
■■ Com altas temperaturas ou fortes ventos humedecer previamente o suporte.

2.

MISTURA
■■ Misturar o produto com aproximadamente um 22% de água limpa, manualmente ou com misturador
mecânico, até ficar homogêneo. Deixar repousar uns 3 minutos.

3.

APLICAÇÃO
■■ Aplicar a argamassa pelo método tradicional pressionando as peças de modo a garantir uma correta
travação das mesmas.

4.

LIMPEZA
■■ Retirar o excesso de argamassa.
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Para colocação de tabique cerâmico de grande formato

Recomendações
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Limpar previamente os suportes e as peças a utilizar.
Humedecer suportes ou peças muito absorventes.
As peças a colocar devem estar devidamente limpas.
Não aplicar sobre gesso, tinta ou superfícies sem absorção.
Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
Respeitar a água de amassadura indicada (ver Preparação e Uso).
Não misturar o produto uma vez iniciado o processo de endurecido.
É necessário ter em conta as condições atmosféricas no momento da aplicação. Não aplicar com tempo
húmido, chuva, forte calor ou risco de geladas.
■■ Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Resistência à compressão (N/mm²)
Granulometría

>7,5
<1 mm

Densidade fresca (kg/m³)
Capilaridade [kg/(m².min

0,5

1700
)]

Água de amassadura (% em peso)

0,3
22±1

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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Fino

ESPECIAIS

Pasta de Estanhar
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Fino

Produto de acabamento a base de cal, para aplicar
sobre rebocos de argamassa fresca ou endurecida
como passo prévio ao pintado. Permite um alisado da
parede, contribui a eliminar pequenas imperfeições da
argamassa e melhora as propriedades que aporta o uso
tradicional da cal aérea.
Pasta de estanhar constituída por cal hidratada, cimento
branco, filler e aditivos.

Sacos de 20 kg
Paletes de 960 kg
48 sacos

Preparação e uso
1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
■■ O suporte deve estar limpo e estável.
■■ Humedecer suportes ou peças muito absorventes.
■■ Com altas temperaturas ou fortes ventos humedecer previamente o suporte.

2.

MISTURA
■■ Misturar a argamassa com a quantidade de água indicada até obter uma pasta consistente e
homogênea.
■■ Deixar repousar cerca de 5 minutos.

3.

APLICAÇÃO
■■ Aplicar a argamassa de forma uniforme.

4.

LIMPEZA
■■ Restos de produto são facilmente removidos com água antes do endurecimento.
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Para rebocos de argamassa, previamente á pintura

Recomendações
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Não aplicar com temperaturas extremas: < 5 ºC e > 30 ºC.
Não aplicar sobre gesso, tinta ou superfícies sem absorção.
Não aplicar em condições de vento, chuva e /ou congelamento.
Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
Recomenda-se aplicar com liçosa, sobre o reboco em fresco, nas horas posteriores à aplicação do
reboco, garantindo-se apenas que este já apresenta uma consistência adequada.
Espessura total recomendada ≤1 mm.
Para aplicar uma nova camada de produto, aguardar a secagem da anterior.
Aplicar a pintura depois da completa secagem do revestimento.
Amassar o produto com aproximadamente um 80 ± 1 % de água.
ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Retenção de água

≥95%

Água de amassadura (% em peso)

80±1

Rendimento aproximado (kg/m² por mm de espessura)

1-1,5

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
73

Pronto

ESPECIAIS
Rápida
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Pronto

Argamassa cinza para ancoragem e fixação de distintos
elementos (corrimãos, grades, caixilhos, tubagens,
parafusos, etc.) e reparações que requeiram uma rápida
posta em serviço em interiores e exteriores.
Argamassa
rápida
constituída
por
agregados
selccionados, cimento cinzento, filler e aditivos.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Sacos de 5 kg em
caixas de 4 sacos

Preparação e uso
1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
■■ O suporte deve estar limpo e estável.
■■ Humedecer suportes ou peças muito absorventes.
■■ Com altas temperaturas ou fortes ventos humedecer previamente o suporte.

2.

MISTURA
■■ Amassar o produto com a quantidade de água indicada até obter uma pasta consistente e homogênea.

3.

APLICAÇÃO
■■ Aplicar o produto de forma uniforme.

4.

LIMPEZA
■■ Os restos do produto são facilmente removidos com água antes do endurecimento.
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Para ancoragem e fixação

Recomendações
■■ Produto de presa rápida, endurece entre os 5 e os 15 minutos após amassadura.
■■ As temperaturas altas diminuem o tempo de vida do amassado, enquanto que as temperaturas mais
baixas o aumentam.
■■ Não aplicar sobre superfícies geladas ou em risco de geada nas 24 horas após aplicação.
■■ Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
■■ O suporte deve ser resistente e estar limpo.
■■ Humedecer o suporte.
■■ Amassar o produto em quantidades pequenas (<1 kg) com aproximadamente um 20 ±1 % de água.
■■ Espessura máxima aproximada: 15 cm máximo.
■■ Evitar respirar o pó e o contacto com a pele e/ou os olhos (consultar Ficha de dados de Segurança).
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
10 min: 1

Resistência à compressão (N/mm²)

1 hora: 4
24 horas: 15
28 dias: 40

Densidade endurecida (kg/m³)

1900

Período de trabalhabilidade (min)

5

Água de amassadura (% em peso)

20±1

Rendimento aproximado (kg/L a preencher)

2

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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Grout

REPARAÇÃO DE BETÃO
Ancoragens em Betão

Grout
Argamassa para ancoragem de elementos metálicos em
betão (pilares, pernos, barras e varões, chumbadouros,
bancadas de maquinaria, etc.) ancoragem de elementos
pré-fabricados de betão, reforço de estruturas,
enchimento de zonas com cofragem e de gretas e
cavidades no interior de estruturas de betão.
Argamassa de retração compensada e ligeiramente
expansiva, composta por agregados classificados,
cimento cinzento, filler e aditivos.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Preparação e uso
1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
■■ O suporte deve estar limpo e estável.
■■ Humedecer suportes ou peças muito absorventes.
■■ Com altas temperaturas ou fortes ventos humedecer previamente o suporte.

2.

MISTURA
■■ Amassar o produto com a quantidade de água indicada até obter uma pasta consistente e homogênea.
■■ Deixar repousar cerca de 5 minutos.

3.

APLICAÇÃO
■■ Aplicar o produto de forma uniforme.

4.

LIMPEZA
■■ Os restos do produto são facilmente removidos com água antes do endurecimento.
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Para ancoragem de elementos metálicos em betão

Produtos e sistemas para a proteção e reparação de estrutura de betão.
Produtos para ancoragem (Designação conforme norma EN 1504-6)

Recomendações
■■ Não aplicar com temperaturas extremas: < 5 ºC e > 30 ºC.
■■ As temperaturas altas diminuem o tempo de vida do amassado, enquanto que as temperaturas mais
baixas o aumentam.
■■ Não aplicar em superfícies geladas ou em risco de gelada no prazo de 24 horas após aplicação.
■■ Não aplicar com chuva e evitar exposição ao sol intenso ou com o suporte quente.
■■ Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
■■ O suporte deve ser resistente e estar limpo para garantir uma boa aderência.
■■ Os elementos metálicos devem estar tambén livres de ferrugem.
■■ Humedecer suportes porosos.
■■ Para verter o produto deve existir um espaço mínimo de 10 mm.
■■ Para enchimentos por baixo de placas estas deverão ter um orifício de entrada da argamassa e outro
que facilite a saída do ar deslocado.
■■ Espessura máxima: 15 cm.
■■ Evitar respirar o pó e o contato com a pele e/ou os olhos (consultar Ficha de dados de Segurança).
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Resistência à compressão (N/mm²)

7 dias: 50
28 dias: 60

Densidade endurecida (kg/m³)

2200

Tempo de vida do amassado

15 min

Período de trabalhabilidade

5 min

Água de amassadura (% em massa)

14±1

Rendimento aproximado (kg/L a preencher)

2

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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IMP

ESPECIAIS

Impermeabilização
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Argamassa para impermeabilização de superfícies de
betão ou argamassa em porões, piscinas, cimentações,
ladrilhos ou muros. Apto para contacto tanto como
água potável na construção de depósitos como em
água salgada ou sulfatos em estruturas marinhas.
Impearmibização contra águas superficiais de filtração
ou freáticas. Ligeiramente mais flexível do que as
argamassas convencionais, é aplicável em interiores e
exteriores.
Argamassa monocomponente impermeável, mistura
de cimentos especiais e agregados selecionados com
resinas impermeabilizantes.

IMP
Sacos de 25 kg
Paletes de 1.050 kg
42 sacos

Preparação e uso
1.

PREPARAÇÃO E USO
■■ O suporte deve ser plano, estar limpo e estável.
■■ Humedecer previamente o suporte. Suportes lisos e pouco absorventes devem ser tratados com jatos
de areia.

2.

MISTURA
■■ Adicionar a argamassa pouco a pouco a um balde limpo que contenha a água de amassado prevista
(aprox. 5 l/saco) e misturar bem até obter uma massa sem grumos.
■■ Pode usar-se uma máquina elétrica de baixa rotação (máx. 400 rpm) fornida de agitador tipo M17 ou
M34 ou um misturador tipo Collomix.
■■ Para a aplicação do produto a broxa deverá adicionar-se à mistura 1 litro de água adicional por saco.
■■ Dar um tempo de maduração de 5 minutos e transcorridos voltar a misturar brevemente.
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Argamassa monocomponente impermeável flexível, apta
para contacto com água potável

Produtos e sistemas para a proteção e reparação de estruturas de betão.
Revestimento cimenticio impermeabilizante (Designação conforme norma EN 1504-2)

3.

APLICAÇÃO
■■ A aplicação deve ter um mínimo de 2 camadas. Dar uma primeira demão mais diluída para saturar o
suporte. A segunda demão pode dar-se por talocha enquanto a primeira ainda está fresca.
■■ Espessuras aplicáveis: de 2 a 5 mm. Para espessuras superiores a 4 mm aplicar em três demãos.
■■ Entre uma camada e outra nao deve secar-se a anterior, senão que deve estar ainda húmida.
■■ Aplicável com bomba de projeção. Para alisar a superfície pode passar-se uma escova húmida antes
que seque a argamassa.

4.

CURA
■■ Durante o endurecimento evitar o contacto como o calor extremo, o sol direto, correntes de ar, chuva
ou degelo.
■■ É imprescindível manter uma cura durante as primeiras 24 horas para evitar a dessecação.
■■ Para depósitos de água potável deve realizar-se uma cura só com água.

5.

TRATAMENTO DE FISSURAS
■■ Em áreas com fissuras como possíveis movimentos recomenda-se armar o revestimento entre as duas
camadas com uma tira aprox. 20 cm de malha sintética tecida em quadrícula fina.

6.

TRATAMENTO DE ENTREGAS
■■ As entregas horizontais muro-soleira ou muro-teto e as verticais muro-muro deverão tratarse com
argamassa com o objetivo de suavizar o ângulo de aplicação da argamassa. Para iso, recomenda-se a
aplicação em forma de meia cana de 5x5 cm de produtos tipo Basf MasterEmaco N 352 RS ou similar.

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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IMP

ESPECIAIS

Impermeabilização
Recomendações
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Não aplicar com temperaturas extremas: < 5 ºC e > 30 ºC.
Preparar o suporte conforme se indica em Preparação e Uso.
Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
Não adicionar mais água sobre a argamassa que já perdera consistência nem remisturar.
Não amassar mais material do que pode aplicar-se dentro do seu tempo de trabalhabilidade.
Não aplicar o produto contra águas residuais de origem industrial nem águas ácidas (pH < 7). Naquelas
aplicações contra águas residuais com dúvida sobre a natureza da água, recomendamse ensaios de
resistência química.
■■ Aplicar preferentemente pela cara positiva, é dizer, aquela que recebe a pressão de água. Aplicado pela
cara negativa existe risco de desprendimento se a pressão da água é superior à aderência do material.
■■ Evitar respirar o pó e o contacto com a pele e/ou os olhos (consultar Ficha de dados de Segurança).
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.
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Argamassa monocomponente impermeável flexível, apta
para contato com água potável

Produtos e sistemas para a proteção e reparação de estruturas de betão.
Revestimento cimenticio impermeabilizante (Designação conforme norma EN 1504-2)

Dados Técnicos
Densidade aparente

Aprox. 1,3 g/cm³

Densidade amassadura

Aprox. 1,9 g/cm³

Período de trabalhabilidade
Espessura aplicável

Aprox. 2 horas
De 2 a 5 mm

Bombear mecanicamente

Aprox. 3 dias

Bombear com pressão de água após

Aprox. 7 dias

Resistência à compressão tras 1/7/28 dias

≥13 / ≥25 / ≥30 N/mm²

Resistencia à flexotração após 1/7/28 dias

≥3,5 / ≥4,5 / ≥6,5 N/mm²

Resistência à temperatura

-20ºC hasta +80ºC

Impermeabilidade pela carga positiva

Hasta 1,5 atm

Impermeabilidade pela carga negativa

Hasta 1 atm
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Outros Produtos

BETÃO SECO
RESINA DE IMPRIMAÇÃO

OUTROS PRODUCOS
HS

BETÃO SECO

HS
Betão seco para trabalhos de alvenaria em geral,
pavimentações, soleiras, enchimentos, preparação de
cobertas, calçadas e meio-fios, etc. Não estrutural.
Betão seco composto por cimento cinzento e agregados
classificados.

Sacos de 30 kg
Paletes de 1.680 kg
56 sacos

Preparação e uso
1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
■■ O suporte deve estar limpo e estável.
■■ Humedecer suportes ou peças muito absorventes.
■■ Com altas temperaturas ou fortes ventos humedecer previamente o suporte.

2.

MISTURA
■■ Amassar o produto com a quantidade de água indicada até obter uma pasta consistente e homogênea.
■■ Deixar repousar cerca de 5 minutos..

3.

APLICAÇÃO
■■ Aplicar o produto de forma uniforme.

4.

LIMPEZA
■■ Os restos do produto são facilmente removidos com água antes do endurecimento.
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Para trabalhos de alvenaria em geral

Recomendações
■■ Antes de começar, comprovar que o produto é adequado para o tipo de trabalho que se vai a realizar.
■■ Não aplicar com temperaturas extremas: < 5 ºC e > 30 ºC.
■■ As temperaturas altas diminuem o tempo de vida do amassado, enquanto que as temperaturas mais
baixas o aumentam.
■■ Não aplicar em condições de vento, chuva e/ou congelamento.
■■ Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
■■ Para um adequado endurecimento, humedecer superfícies muito absorventes e proteger do vento e/ou
sol intensos.
■■ Não remisturar o produto uma vez iniciado o proceso de endurecimento.
■■ Respeitar a água de amassadura indicada: aumentar a quantidade de água diminuirá a resistência final.
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
HS-25
Resistência à compressão (N/mm²)

>25

Água de amassadura
Rendimento aproximado (kg/m³)

>17,5

8 mm

Tamanho máximo de agregado
[para uma consistência plástica (3-9 cm cone de Abrams)]

HS-17,5

10%

11%
2200

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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IP RL

OUTROS PRODUCTOS
Resina de união

IP RL
Resina acrílica em base água para melhorar a aderência
dos suportes antes de aplicar todo o tipo de argamassas
de cimento, gessos e escaiolas. Indicada para o seu uso
sobre argamassas, tanto normais como impermeáveis,
betões, tijolo, pedra natural ou artificial, fibrocimento
e todos os materiais que não tenham porosidade nula.
Especialmente indicada como ponte de união para os
diferentes produtos Pulmor (argamassas de projeção,
rebocos manuais, argamassas autonivelantes e
pavimentos).

Garrafas de 5 kg

Preparação e uso
1.

PREPAÇÃO
■■ O produto fornece-se pronto para a sua utilização, sendo apenas necessária a prévia homogeneização.

2.

APLICAÇÃO
■■ Realizar a aplicação mediante brocha, rolo de pelo duro ou com ajuda de uma pistola adequada
formando uma película contínua na superfície.
■■ Deixar decorrer pelo menos 30 minutos antes da aplicação de argamassa ou gesso sobre imprimação.
■■ Pode-se utilizar para colocar argamassa ou gesso de forma imediata ou antes das 48 horas seguintes.
Após esse tempo, mantém a sua aderêrencia, mas existe risco de acumulação de pó ou perda de
capacidade aderente.

3.

LIMPEZA
■■ Limpar com água imediatamente após o seu uso, antes que o produto endureça. Uma vez endurecido
só poderá eliminar-se por meios mecânicos.
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Resina de união para argamassas e gessos

Recomendações
■■ Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e > 30 ºC
■■ O suporte deve estar endurecido, compacto, limpo e libre de pó, lixo, partículas soltas, descofrantes ou
de qualquer tipo de material que afete as condições de aderência.
■■ O suporte deve estar seco ou ligeiramente húmido, mas não encharcado para realizar a aplicação.
■■ Não adicionar outros produtos que modifiquem a formulação original.
■■ O gesso e a argamassa fresca devem colocar-se enquanto a PULMOR IP RL esteja pegajosa (aprox. 48 h.
a 23 ºC).
■■ Em materiais não porosos, como plástico ou metais, devem-se usar reisnas epóxi como elemento de
aderência.
■■ Consultar Ficha Técnica do produto e Ficha de Segurança para informações mais detalhadas.
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Composição química

Resina acrílica em base água

Densidade

Aprox. 1,02 kg/l
Aprox. 37 %

Teor em sólidos
Rendimento aproximado (dependendo da rugosidade e da absorção do suporte)
Aderência (kg/cm²)

0,150-0,175 kg/m²
Tempo abierto

Suporte

Aderência

T=0h

Argamassa

8

Gesso

2

T=6h

T = 24 h

Argamassa

7

Gesso

1,9

Argamassa

5

Gesso

1,8

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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Cimentos Cola
SÉRIE 1 CONVENCIONAL
SÉRIE 2 PRO
SÉRIE 3 SÚPER
SÉRIE 4 PORCELÂNICO
SÉRIE 5 FLEXÍVEL
SÉRIE 5 FLEXÍVEL EFEITO GEL
SÉRIE 6 SUPERFLEXÍVEL
SÉRIE 6 SUPERFLEXÍVEL EFEITO GEL
SÉRIE RP PRESA RÁPIDA
SÉRIE YS ESPECIAL GESSO
SÉRIE KP CAMADA GROSSA

Clasificação e Normalização
Colas para Ladrilhos (Cimentos Cola)
EN 12004. Especificações das Colas para Ladrilhos (Cimentos Cola)
Características Fundamentais

ZA (*)

C1

C2

Unidades

Ensaio

Aderência inicial

≥0,5

≥0,5

≥1

N/mm

8.2 de EN 1348

Aderência após imersão em água

2

2

≥0,5

≥0,5

≥1

N/mm

8.3 de EN 1348

Aderência após envelhecimento por calor

-

≥0,5

≥1

N/mm2

8.4 de EN 1348

Aderência após ciclos gelo-degelo

-

≥0,5

≥1

N/mm2

8.5 de EN 1348

Tempo aberto: Aderência após 20 minutos

-

≥0,5

≥0,5

N/mm

EN 1346

2

ZA (*)

C1

C2

Unidades

Ensaio

F - Aderência inicial às 6 horas

-

≥0,5

≥0,5

N/mm2

8.2 de EN 1348

Tempo aberto: Aderência após 10 minutos

-

≥0,5

≥0,5

N/mm2

EN 1346

T - Deslizamento

-

≤0,5

≤0,5

mm

EN 1308

E - Tempo aberto ampliado: Aderência após 30 minutos

-

≥0,5

≥0,5

N/mm

S1 - Cola deformável: deformação transversal

-

S2 - Cola altamente deformável: deformação transversal

-

Características Opcionais

≥2,5 y <5 ≥2,5 y <5
≥5

≥5

2

EN 1346

mm

EN 12002

mm

EN 12002

* Cimentos Cola que cumprem os requisitos mínimos exigidos pela norma EN 12004, exclusivamente para utilização em interiores.

C - Adesivo Cimentício
1 - Adesivo Normal
2 - Adesivo Melhorado
F - Adesivo de Presa Rápida
T - Adesivo com Deslizamento Reduzido
E - Adesivo com Tempo Aberto Prolongado
S1 - Cola deformável
S2 - Cola altamente deformável
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Classificação dos Cimentos Cola PULMOR segundo a normativa europeia:
Tipo
UNE-EN
12004

Suportes

1B-1G
PULMOR
Convencional
2B-2G
PULMOR
Pro

Produto

3B-3G
PULMOR
Súper

4B-4G
PULMOR
Porcelânico

5B-5G
PULMOR
Flexível
5B-5G Gel
6B GOLD
PULMOR
Superflexível
6B Gel

RP
PULMOR
Presa
Rápida

YS
PULMOR
Especial
Gesso
KP
PULMOR
Camada
Grossa

Ambientes

Tipo
Revestimiento

Tipo
Ladrilho

Evitar

ZA

Muros e pavimentos
a base de cimento

Interiores

Ladrilho
Gres cerâmico

III

Exteriores
Suportes de gesso
Suportes não porosos
Gres cerâmico

C1T

Muros e pavimentos
a base de cimento

Interiores/
Exteriores

Ladrilho - Gres cerâmico
Mosaico vidrado

IIA
IIB
III

Fachadas - Placas de
gesso cartonado
Gres cerâmico

Muros e pavimentos
a base de cimento

Interiores/
Exteriores

Ladrilho - Gres cerâmico
Mosaico vidrado
Pedra artificial
Pedra natural

C1TE

IIA
IIB
III

Fachadas - Placas de
gesso cartonado
Gres cerâmico

C2TE

Muros e pavimentos
a base de cimento
Placas de gesso cartonado

Interiores/
Exteriores

Ladrilho - Gres cerâmico
Mosaico vidrado
Pedra artificial
Pedra natural

IIA
IIB
III

Fachadas
Suportes de metal,
plástico, borracha
Pavimentos de tráfico
intenso

C2TE S1

Muros e pavimentos
a base de cimento
Placas de gesso cartonado

Interiores/
Exteriores

I
IIA
IIB
III

Suportes de metal,
plástico, borracha

C2TE S2

Paramentos e pavimentos
a base de cimento
Madeira
Placas de gesso cartonado

C2FT

Pavimentos a base de
cimento
Paramentos a base de
cimento

ZA

Rebocos de gesso
tradicional
Placas e paneis
prefabricados de gesso
absorventes

ZA

Muros e pavimentos a base
de cimento
Paredes de tijolo

Ladrilho - Gres cerâmico
Mosaico vidrado
Pedra artificial
Pedra natural
Ladrilho - Gres cerâmico
Mosaico vidrado
Pedra artificial
Pedra natural

I
IIA
IIB
III

Pavimentos: Ladrilho - Gres cerâmico
Mosaico vidriado
Interiores/
Pedra artificial
Exteriores
Pedra natural
Paramentos:
Mármore - Granito
Interiores

I
IIA
IIB
III

Interiores/
Exteriores

Interiores

Interiores

Ladrilho
Gres cerâmico

Ladrilho

Suportes de metal,
plástico, borracha

Suportes de metal,
plástico, borracha

IIB
III

Exteriores- Placas de
gesso cartonado
Gres cerâmico

IIB
III

Exteriores-Placas de
gesso cartonado
Suportes não porosos
Gres cerâmico
Camada fina
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Aplicação dos cimentos cola

Não aplicar em caso de condições atmosféricas adversas (geladas, chuvas, vento ou sol direto). Temperatura
de aplicação entre 5ºC e 30ºC. Não adicionar água nem amassar o produto uma vez iniciado o processo de
endurecimento. Espessura máxima da aplicação conforme a ficha técnica de cada cimento cola. Para ladrilhos
> 30x30 cm ou superfície equivalente recomenda-se dupla colagem. Para peças de mais de 40 Kg/m² e
tamanho maior de 60x40 cm ou superfície equivalente ou qualquer dimensão maior de 60 cm e/ou altura do
revestimento superior a 3 m, utilizar ancoragens mecânico conforme legislação vigente.

1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
■■ Limpeza: Garantir que o suporte se encontra limpo, sem

sujidade, poeiras ou restos de descofrantes. Utilizar uma
escova, detergentes e/ou espátula, para garantir uma limpeza
adequada.
■■ Planeza: O suporte deve ter a planeza adequada. Assegurar

que o suporte está plano utilizando uma régua de 2 m apoiada
sobre o suporte e comprovando que a distância entre a régua e
a parede é sempre inferior a 5 mm.
■■ Porosidade: O suporte deve ter a absorção adequada. Verificar

a porosidade do suporte, deitando água sobre este. Se a água
for absorvida demasiado depressa, em menos de 10 segundos,
o suporte é excessivamente absorvente (humedecer antes da
aplicação da cola). Se a água escorrer, ou não for absorvida
passado um minuto, o suporte é pouco ou nada absorvente
(dar imprimação antes da aplicação da cola).
■■ Resistência: O suporte deve estar duro. Verificar a dureza

riscando a sua superfície com um punção ou um prego em
vários pontos. Se o risco é superficial então o suporte está
resistente. Se o suporte não apresenta dureza suficiente, então
eliminá-lo até chegar a uma superfície consistente.
■■ Rugosidade: O suporte deve estar rugoso. Se necessário, usar

uma escova de aço ou picar para obter a superfície rugosa.
■■ Estabilidade: O suporte deve ser estável. Para garantir a

estabilidade do suporte, a aplicação da cola apenas deve ser
realizada passado pelo menos um mês após a montagem da
parede, no caso de paredes de tijolo, ou 2 a 3 meses, no caso
de paredes de bloco.
■■ Humidade: O suporte deve estar seco. Não deve apresentar
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brilho superficial devido a água, nem humidades por absorção
capilar. A humidade do suporte deve ser inferior a 3%
■■ Aderência: O revestimento de base deve estar bem aderido ao

suporte. Verificar, com um maço de borracha, a existência de
ocos no reboco ou nos ladrilhos antigos. Eliminar os materiais
mal aderidos, ou mal assentes, e substituir por material
equivalente.
2.

MISTURA
■■ Amassar o produto com a água adequada.
■■ A amassadura deve ser realizada manualmente ou, de

preferência, recorrendo a um misturador elétrico a baixa
rotação, até obter uma amassadura consistente e homogênea.
■■ Deixar repousar a mistura durante 2-3 minutos.

3.

EJECUÇÃO
■■ Estender o produto sobre o suporte utilizando uma talocha

dentada adequada, sempre em panos pequenos (máximo 2 m²).
■■ Para ladrilhos >30x30 cm ou área equivalente recomendase

a dupla colagem. No caso de ladrilhos >40x60 cm ou área
equivalente ou com um peso superior a >40 Kg/m² ou
superfície equivalente ou qualquier dimensão maior de 60 cm
e/ou altura do revestimento superior a 3 m, deve ser utilizada
fixação mecánica.
■■ Colocar as peças na posição pretendida e pressionar até

desaparecem os sulcos da cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas passadas, no mínimo, 24 horas, deixando

uma distância mínima de 2,0 mm entre as peças.
4.

LIMPEZA
■■ Eliminar os restos do produto com água antes do seu

endurecimento.
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1B 1G

CIMENTO COLA
Convencional

1B 1G
Cimento cola de cor branca ou cinza, a base de cimento,
cargas minerais de granulometría controlada e aditivos
que melhoram a trabalhabilidade e aderência do
produto.

Sacos de 25 kg

Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Aplicação
Cimento cola destinado á colagem de ladrilhos de alta absorção (Grupo III absorção >10%), (formato menor
de 30x30 cm em paredes e menor de 45x45 cm em pavimentos) em pavimentos e paredes interiores. Não
adequado para uso em exteriores.
SUPORTES: Pavimentos e paredes rebocadas a base de cimento.

Preparação e uso
■■ Misturar o produto com aproximadamente um 24% de água limpa (6 litros por saco de 25 kg),
manualmente ou, de preferência, recorrendo a um misturador elétrico a baixa rotação, até obter uma
amassadura consistente e homogênea. Deixar repousar a mistura durante 5 minutos.
■■ Estender o cimento cola sobre o suporte, recorrendo a uma talocha dentada, de forma a obter uma
aplicação com espessura regular e homogênea, sempre em panos pequenos (1-2 m²).
■■ Colocar as peças na posição pretendida e pressionar até conseguir o desaparecimento dos sulcos da cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas passadas 24 horas.
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Cimento Cola (cumpre Anexo ZA)

Interior

Recomendações
■■ Assegurar a limpeza e planeza dos suportes e dos ladrilhos.
■■ Verificar a porosidade do suporte, deitando água sobre este. Se a água for absorvida demasiado depressa,
o suporte é excessivamente absorvente. Se a água escorrer, ou não for absorvida, o suporte é pouco ou
nada absorvente. Nestes casos, recomenda-se a aplicação de produtos de altas prestações ou ligantes
mixtos (Pulmor 2B, 2G, 3B, 3G, 4B, 4G, 5B, 5B Gel, 5G, 5G Gel, 6B Gold ou 6B Gel).
■■ Não aplicar sobre gesso ou estuque. Nestes casos utilizar Pulmor YS Especial Gesso.
■■ Sobre suportes de gesso cartonado utilizar Pulmor 4B, 4G, 5B, 5G, 5B Gel, 5G Gel, 6B Gold ou 6B Gel.
■■ As peças a colocar devem estar devidamente limpas, isentas de resíduos de outros materiais e não devem
ser molhadas.
■■ Amassar o produto com a água indicada (ler PREPARAÇÃO E USO).
■■ Não re-misturar o produto uma vez iniciado o processo de endurecimento.
■■ Adequar as dimensões dos panos em que se aplica a cola às condições climatéricas (temperatura,
humidade e vento) no momento da aplicação, para evitar secagem prematura do produto.
■■ Espessura máxima: 6 mm.
■■ Recomenda-se a realização de juntas com espessura ≥2 mm.
■■ Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Aderência inicial

≥0,5 N/mm²

Aderência após imersão em água
Tempo aberto (de acordo com as condições ambientais)

≥0,5 N/mm²

Tempo de ajuste (de acordo com as condições ambientais)
Tempo de vida útil (de acordo com as condições ambientais)
Rendimentos médios (dependendo da espessura)

20 min
20 min
1 hora
3-6 kg/m²

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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2B 2G

CIMENTO COLA
Pro

2B 2G
Cimento cola de cor branca ou cinza, a base de cimento,
cargas minerais de granulometría controlada e aditivos
que melhoram a trabalhabilidade e aderência do
produto. Deslizamento reduzido. Aderência melhorada.

Sacos de 25 kg

Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Aplicação
Cimento cola destinado á colagem de ladrilhos de média e alta absorção (Grupos IIa absorção >3% e ≤ 6% e
IIb absorção >6% e ≤10%), (formato <30x30 cm em paredes e <45x45 cm em pavimentos), em pavimentos
interiores e exteriores e paredes interiores.
SUPORTES: Pavimentos e paredes rebocadas a base de cimento

Preparação e uso
■■ Misturar o produto com aproximadamente um 24% de água limpa (6 litros por cada saco de 25 kg),
manualmente ou, de preferência, recorrendo a um misturador elétrico a baixa rotação, até obter uma
amassadura consistente e homogênea. Deixar repousar a mistura durante 5 minutos.
■■ Estender o cimento cola sobre o suporte, recorrendo a uma talocha dentada, de forma a obter uma aplicação
com espessura regular e homogênea, sempre em panos pequenos (1-2 m²)
■■ Colocar as peças na posição pretendida e pressionar até conseguir o desaparecimento dos sulcos da cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas transcurrido um periodo mínimo de 24 horas.
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Cimento Cola Altas Prestações C1T

Interior e exterior
Recomendações
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Assegurar a limpeza e planeza dos suportes e dos ladrilhos.
Verificar a porosidade do suporte.
Não aplicar sobre gesso ou estuque. Nestes casos utilizar Pulmor YS Especial Gesso.
Sobre suportes de gesso cartonado utilizar Pulmor 4B, 4G, 5B, 5G, 5B Gel, 5G Gel, 6B Gold ou 6B Gel.
As peças a colocar devem estar devidamente limpas, isentas de resíduos de outros materiais e não devem
ser molhadas.
Amassar o produto com a água indicada (ler PREPARAÇÃO E USO).
Não re-misturar o produto uma vez iniciado o processo de endurecimento.
Adequar as dimensões dos panos em que se aplica a cola às condições climatéricas (temperatura,
humidade e vento) no momento da aplicação, para evitar secagem prematura do produto.
Espessura máxima: 6 mm.
Recomenda-se a realização de juntas com espessura ≥2 mm em interiores e ≥ 5 mm em exteriores.
Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Aderência inicial

≥0,5 N/mm²

Aderência após imersão em água

≥0,5 N/mm²

Aderência após envelhecimento por calor

≥0,5 N/mm²

Aderência após ciclos gelo/degelo

≥0,5 N/mm²

Tempo aberto: Aderência
Deslizamento
Tempo aberto (de acordo com as condições ambientais)

≥0,5 N/mm² após 20 min
≤0,5 mm
20 min

Tempo de ajuste (de acordo com as condições ambientais)

30 min

Tempo de vida útil (de acordo com as condições ambientais)

2 horas

Rendimentos médios (dependendo da espessura)

3-6 kg/m²

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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3B 3G

CIMENTO COLA
Súper

3B 3G
Cimento cola de cor branca ou cinza, a base de cimento,
cargas minerais de granulometría controlada e aditivos
que melhoram a trabalhabilidade e aderência do
produto. Elevada aderência e resistência a tensões
mecânicas. Deslizamento reduzido. Tempo aberto
prolongado.

Sacos de 25 kg

Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Aplicação
Cimento cola destinado á colagem de ladrilhos de média e alta absorção (Grupos IIa absorção > 3% e ≤ 6%
e IIb absorção > 6% e ≤ 10%), (formato <45x45 cm em paredes e pavimentos), em pavimentos interiores e
exteriores e paredes interiores. Indicado para o revestimento cerâmico de piscinas.
SUPORTES: Pavimentos e paredes rebocadas a base de cimento

Preparação e uso
■■ Misturar o produto com aproximadamente um 25% de água limpa (6,25 litros por cada saco de 25 kg),
manualmente ou, de preferência, recorrendo a um misturador elétrico a baixa rotação, até obter uma
amassadura consistente e homogênea. Deixar repousar a mistura durante 5 minutos.
■■ Estender o cimento cola sobre o suporte, recorrendo a uma talocha dentada, de forma a obter uma aplicação
com espessura regular e homogênea, sempre em panos pequenos (1-2 m²).
■■ Colocar as peças na posição pretendida e pressionar até conseguir o desaparecimento dos sulcos da cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas transcurrido um periodo mínimo de 24 horas.
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Cimento Cola Altas Prestações C1TE

Especial Piscinas
Recomendações
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Assegurar a limpeza e planeza dos suportes e dos ladrilhos.
Verificar a porosidade do suporte.
Não aplicar sobre gesso ou estuque. Nestes casos utilizar Pulmor YS Especial Gesso.
Sobre suportes de gesso cartonado utilizar Pulmor 4B, 4G, 5B, 5G, 5B Gel, 5G Gel, 6B Gold ou 6B Gel.
As peças a colocar devem estar devidamente limpas, isentas de resíduos de outros materiais e não devem
ser molhadas.
Amassar o produto com a água indicada (ler PREPARAÇÃO E USO).
Não re-misturar o produto uma vez iniciado o processo de endurecimento.
Adequar as dimensões dos panos em que se aplica a cola às condições climatéricas (temperatura,
humidade e vento) no momento da aplicação, para evitar secagem prematura do produto.
Espessura máxima: 6 mm.
Para ladrilhos >30x30 cm ou área equivalente recomenda-se a dupla colagem.
Recomenda-se a realização de juntas com espessura ≥2 mm em interiores e ≥ 5 mm em exteriores.
Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Aderência inicial

≥0,5 N/mm²

Aderência após imersão em água

≥0,5 N/mm²

Aderência após envelhecimento por calor

≥0,5 N/mm²

Aderência após ciclos gelo/degelo
Tempo aberto: Aderência
Deslizamento
Tempo aberto (de acordo com as condições ambientais)
Tempo de ajuste (de acordo com as condições ambientais)
Tempo de vida útil (de acordo com as condições ambientais)
Rendimentos médios (dependendo da espessura)

≥0,5 N/mm²
≥0,5 N/mm² após 30 min
≤0,5 mm
30 min
30 min
2 horas
3-6 kg/m²

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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4B 4G

MORTEROS COLA
Porcelânico

4B 4G
Cimento cola de cor branca ou cinza, a base de cimento,
cargas minerais de granulometría controlada e aditivos
que melhoram a trabalhabilidade e aderência do
produto. Elevada aderência e resistência a tensões
mecânicas. Deslizamento reduzido. Tempo aberto
prolongado.

Sacos de 25 kg

Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Aplicação
Cimento cola destinado á colagem de todo o tipo de ladrilhos e grés de baixa absorção (Grupo I absorção
≤3%), em pavimentos interiores e exteriores e paredes interiores. Indicado para o revestimento com grés
porcelânico (absorção ≤0,5%) de pavimentos e paredes interiores e pavimentos exteriores. Indicado para
colocação de peças de grande formato e para o revestimento cerâmico de piscinas.
SUPORTES: Pavimentos e paredes rebocadas a base de cimento. Placas de gesso cartonado.

Preparação e uso
■■ Misturar o produto com aproximadamente um 25% de água limpa (6,25 litros por cada saco de 25 kg),
manualmente ou, de preferência, recorrendo a um misturador elétrico a baixa rotação, até obter uma
amassadura consistente e homogênea. Deixar repousar a mistura durante 5 minutos.
■■ Estender o cimento cola sobre o suporte, recorrendo a uma talocha dentada, de forma a obter uma aplicação
com espessura regular e homogênea, sempre em panos pequenos (1-2 m²)
■■ Colocar as peças na posição pretendida e pressionar até conseguir o desaparecimento dos sulcos da cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas transcurrido um periodo mínimo de 24 horas.
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Cimento Cola de Ligantes Mistos C2TE

Especial Porcelânico
Recomendações

■■ Assegurar a limpeza e planeza dos suportes e dos ladrilhos.
■■ Verificar a porosidade do suporte.
■■ As peças a colocar devem estar devidamente limpas, isentas de resíduos de outros materiais e não devem
ser molhadas.
■■ Para ladrilhos >30x30 cm ou área equivalente recomenda-se a dupla colagem.
■■ Com ladrilhos >40x60 cm ou superfície equivalente ou qualquer dimensão >60 cm e/ou peso > 40 k/m²
ou altura do revestimento >3m, utilizar ancoragem mecânica.
■■ Não aplicar sobre gesso ou estuque. Nestes casos utilizar Pulmor YS Especial Gesso.
■■ Amassar o produto com a água indicada (ler PREPARAÇÃO E USO).
■■ Não re-misturar o produto uma vez iniciado o processo de endurecimento.
■■ Adequar as dimensões dos panos em que se aplica a cola às condições climatéricas (temperatura,
humidade e vento) no momento da aplicação, para evitar secagem prematura do produto.
■■ Espessura máxima: 6 mm.
■■ Recomenda-se a realização de juntas com espessura ≥2 mm em interiores e ≥5 mm em exteriores.
■■ Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Alta aderência inicial

≥1 N/mm²

Alta aderência após imersão em água

≥1 N/mm²

Alta aderência após envelhecimento por calor

≥1 N/mm²

Alta aderência após ciclos gelo/degelo
Tempo aberto: Aderência
Deslizamento
Tempo aberto (de acordo com as condições ambientais)

≥1 N/mm²
≥0,5 N/mm² após 30 min
≤0,5 mm

Tempo de ajuste (de acordo com as condições ambientais)

30 min
30 min

Tempo de vida útil (de acordo com as condições ambientais)

2 horas

Rendimentos médios (dependendo da espessura)

3-6 kg/m²

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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5B 5G

CIMENTO COLA
Flexível

5B 5G
Cimento cola de cor branca ou cinza, a base de
cimento, cargas minerais de granulometria controlada
e aditivos que melhoram a trabalhabilidade e aderência
do produto. Alta aderência e resistência a tensões
mecânicas. Deslizamento reduzido. Tempo aberto
prolongado. Adesivo deformável.

Sacos de 25 kg

Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Aplicação
Cimento cola destinado á colagem de todo o tipo de ladrilhos cerâmicos e grés de baixa absorção (Grupo
I absorção ≤3%), em pavimentos e paredes, interiores e exteriores. Indicado para o revestimento com grés
porcelânico (absorção ≤0,5%) de pavimentos e paredes interiores e exteriores. Indicado para colocação de
peças de grande formato e para o revestimento cerâmico de piscinas. Especialmente indicado para fachadas,
ambientes sujeitos a significativa variações de temperatura (pavimentos com calefação radiante, câmaras
frigoríficas, etc.) e pavimentos sujeitos a elevada circulação (locais públicos). Apto para a colocação de
cerâmica sobre cerâmica em pavimentos interiores e exteriores.
SUPORTES: Pavimentos e paredes rebocadas a base de cimento. Placas de gesso cartonado.

Preparação e uso
■■ Misturar o produto com aproximadamente um 25% de água limpa (6,25 litros por cada saco de 25 kg),
manualmente ou, de preferência, recorrendo a um misturador elétrico a baixa rotação, até obter uma
amassadura consistente e homogênea. Deixar repousar a mistura durante 5 minutos.
■■ Estender o cimento cola sobre o suporte, recorrendo a uma talocha dentada, de forma a obter uma
aplicação com espessura regular e homogênea, sempre em panos pequenos (1-2 m²).
■■ Colocar as peças na posição pretendida e pressionar até conseguir o desaparecimento dos sulcos da cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas passadas 24 horas.
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Cimento Cola de Ligantes Mistos C2TE S1

Deformável

Recomendações
■■ Assegurar a limpeza e planeza dos suportes e dos ladrilhos.
■■ As peças a colocar devem estar devidamente limpas, isentas de resíduos de outros materiais e não devem
ser molhadas.
■■ Para ladrilhos >30x30 cm ou área equivalente recomenda-se a dupla colagem.
■■ Com ladrilhos >40x60 cm ou superfície equivalente ou qualquier dimensão > 60cm e/ou peso >40 kg/m²
ou altura do revestimento >3m, utilizar ancoragem mecânica.
■■ Não aplicar sobre suportes de gesso e/ou anidrita com uma humidade superior ao 3%. Nesses casos
aplicar previamente imprimação Pulmor IP RL.
■■ Amassar o produto com a água indicada (ler PREPARAÇÃO E USO).
■■ Não re-misturar o produto uma vez iniciado o processo de endurecimento.
■■ Adequar as dimensões dos panos em que se aplica a cola às condições climatéricas (temperatura,
humidade e vento) no momento da aplicação, para evitar secagem prematura do produto.
■■ Em fachadas evitar a penetração de água durante os primeiros dias para previr a aparição de eflorescências.
■■ Espessura máxima: 6 mm.
■■ Recomenda-se a realização de juntas com espessura ≥2 mm em interiores e ≥5 mm em exteriores.
■■ Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Alta aderência inicial

≥1 N/mm²

Alta aderência após imersão em água
Alta aderência após envelhecimento por calor

≥1 N/mm²

Alta aderência após ciclos gelo/degelo
Tempo aberto: Aderência
Deslizamento

≥1 N/mm²
≥1 N/mm²
≥0,5 N/mm² após 30 min
≤0,5 mm

Adesivo altamente deformável: deformação transversal

≥2,5 y <5 mm

Tempo aberto (de acordo com as condições ambientais)

30 min

Tempo de ajuste (de acordo com as condições ambientais)

30 min

Tempo de vida útil (de acordo com as condições ambientais)
Rendimentos médios (dependendo da espessura)

2 horas
3-6 kg/m²

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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5B 5G
GEL

CIMENTO COLA
Flexível Efeito Gel

Mortero COLA

Mortero COLA

Cimento COLA

Gel

Gel

FLEXIBLE BLANCO C2TE S1

FLEXIBLE GRIS C2TE S1

MAYOR RENDIMIENTO
MAYOR TRABAJABILIDAD

MAYOR RENDIMIENTO
MAYOR TRABAJABILIDAD

Adhesivo Cementoso
de Ligantes Mixtos

Cimento cola de Ligantes Mistos

Gel

Adhesivo Cementoso
de Ligantes Mixtos

Cimento cola de Ligantes Mistos

Mortero COLA/Cimento COLA

Gel

Cimento COLA

Mortero COLA

FLEXIBLE BLANCO C2TE S1/ FLEXIVEL BRANCO C2TE S1

Gel

Cimento COLA

Mortero COLA

FLEXIBLE BLANCO C2TE S1/ FLEXIVEL BRANCO C2TE S1

kg

kg

Gel

FLEXIVEL CINZA C2TE S1

FLEXIVEL BRANCO C2TE S1

Mortero COLA/Cimento COLA

Cimento COLA

5B 5G Gel
Sacos de 25 kg

Cimento cola de cor branca ou cinza, a base de
cimento, cargas minerais de granulometria controlada
e aditivos que melhoram a trabalhabilidade e aderência
do produto. Alta aderência e resistência a tensões
mecânicas. Deslizamento reduzido. Tempo aberto
prolongado. Adesivo deformável. Fácil aplicação efeito
gel.

Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Mortero COLA
Cimento COLA

Gel

FLEXIBLE BLANCO C2TE S1
FLEXIVEL BRANCO C2TE S1
MAYOR RENDIMIENTO
MAYOR TRABAJABILIDAD

Aplicação

Sacos de 5 kg em
caixas de 4 sacos

Cimento cola destinado á colagem de todo o tipo de ladrilhos cerâmicos e grés de baixa absorção (Grupo
I absorção ≤3%), em pavimentos e paredes, interiores e exteriores. Indicado para o revestimento com grés
porcelânico (absorção ≤0,5%) de pavimentos e paredes interiores e exteriores. Indicado para colocação de
peças de grande formato e para o revestimento cerâmico de piscinas. Especialmente indicado para fachadas,
ambientes sujeitos a significativa variações de temperatura (pavimentos com calefação radiante, câmaras
frigoríficas, etc.) e pavimentos sujeitos a elevada circulação (locais públicos). Apto para a colocação de
cerâmica sobre cerâmica em pavimentos interiores e exteriores.
SUPORTES: Pavimentos e paredes rebocadas a base de cimento. Placas de gesso cartonado.

Preparação e uso
■■ Misturar o produto com aproximadamente um 35% de água limpa (8,75 litros por cada saco de 25 kg),
manualmente ou, de preferência, recorrendo a um misturador elétrico a baixa rotação, até obter uma
amassadura consistente e homogênea. Deixar repousar a mistura durante 5 minutos.
■■ Estender o cimento cola sobre o suporte, recorrendo a uma talocha dentada, de forma a obter uma
aplicação com espessura regular e homogênea, sempre em panos pequenos (1-2 m²).
■■ Colocar as peças na posição pretendida e pressionar até conseguir o desaparecimento dos sulcos da cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas passadas 24 horas.
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Cimento cola de Ligantes Mistos C2TE S1

Deformável Efeito Gel
Recomendações

■■ Assegurar a limpeza e planeza dos suportes e dos ladrilhos.
■■ As peças a colocar devem estar devidamente limpas, isentas de resíduos de outros materiais e não devem
ser molhadas.
■■ Para ladrilhos >30x30 cm ou área equivalente recomenda-se a dupla colagem.
■■ Com ladrilhos >40x60 cm ou superfície equivalente ou qualquier dimensão > 60cm e/ou peso >40 kg/m²
ou altura do revestimento >3m, utilizar ancoragem mecânica.
■■ Não aplicar sobre suportes de gesso e/ou anidrita com uma humidade superior ao 3%. Nesses casos
aplicar previamente imprimação Pulmor IP RL.
■■ Amassar o produto com a água indicada (ler PREPARAÇÃO E USO).
■■ Não re-misturar o produto uma vez iniciado o processo de endurecimento.
■■ Adequar as dimensões dos panos em que se aplica a cola às condições climatéricas (temperatura,
humidade e vento) no momento da aplicação, para evitar secagem prematura do produto.
■■ Em fachadas evitar a penetração de água durante os primeiros dias para previr a aparição de eflorescências.
■■ Espessura máxima: 6 mm.
■■ Recomenda-se a realização de juntas com espessura ≥2 mm em interiores e ≥5 mm em exteriores.
■■ Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Alta aderência inicial

≥1 N/mm²

Alta aderência após imersão em água
Alta aderência após envelhecimento por calor

≥1 N/mm²

Alta aderência após ciclos gelo/degelo

≥1 N/mm²

Tempo aberto: Aderência
Deslizamento

≥1 N/mm²
≥0,5 N/mm² após 30 min
≤0,5 mm

Adesivo altamente deformável: deformação transversal

≥2,5 y <5 mm

Tempo aberto (de acordo com as condições ambientais)

30 min

Tempo de ajuste (de acordo com as condições ambientais)

30 min

Tempo de vida útil (de acordo com as condições ambientais)

2 horas

Rendimentos médios (dependendo da espessura)

2-5 kg/m²

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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6B
GOLD

CIMENTO COLA

GOLD Superflexível

6B Gold
Cimento cola de ligantes mistos, cor branca, a base de
cimento, cargas minerais de granulometria controlada e
aditivos que melhoram a trabalhabilidade e aderência
do produto. Alta aderência e resistência a tensões
mecânicas. Deslizamento reduzido. Tempo aberto
prolongado. Altamente deformável.

Sacos de 25 kg

Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Aplicação
Cimento cola destinado á colagem de todo o tipo de ladrilhos cerâmicos e grés de baixa absorção (Grupo
I absorção ≤3%), em pavimentos e paredes, interiores e exteriores. Indicado para o revestimento com grés
porcelânico (absorção ≤0,5%) de pavimentos e paredes interiores e exteriores. Indicado para colocação de
peças de grande formato e para o revestimento cerâmico de piscinas. Especialmente indicado para fachadas,
ambientes sujeitos a significativa variações de temperatura (pavimentos com calefação radiante, câmaras
frigoríficas, etc.) e pavimentos sujeitos a elevada circulação (locais públicos). Apto para a colocação de
cerâmica sobre cerâmica em pavimentos interiores e exteriores.
SUPORTES: Pavimentos e paredes rebocadas base de cimento. Placas de gesso cartonado.

Preparação e uso
■■ Misturar o produto com aproximadamente um 35% de água limpa (8,75 litros por cada saco de 25 kg),
manualmente ou, de preferência, recorrendo a um misturador elétrico a baixa rotação, até obter uma
amassadura consistente e homogênea. Deixar repousar a mistura durante 5 minutos.
■■ Estender o cimento cola sobre o suporte, recorrendo a uma talocha dentada, de forma a obter uma
aplicação com espessura regular e homogênea, sempre em panos pequenos (1-2 m²).
■■ Colocar as peças na posição pretendida e pressionar até conseguir o desaparecimento dos sulcos da cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas passadas 24 horas.
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Cimento Cola de Ligantes Mistos C2TE S2

Muito deformável
Recomendações

■■ Assegurar a limpeza e planeza dos suportes e dos ladrilhos.
■■ As peças a colocar devem estar devidamente limpas, isentas de resíduos de outros materiais e não devem
ser molhadas.
■■ Para ladrilhos >30x30 cm ou área equivalente recomenda-se a dupla colagem.
■■ Com ladrilhos >40x60 cm ou superfície equivalente ou qualquier dimensão > 60cm e/ou peso >40 kg/m²
ou altura do revestimento >3m, utilizar ancoragem mecânica.
■■ Não aplicar sobre suportes de gesso e/ou anidrita com uma humidade superior ao 3%. Nesses casos
aplicar previamente imprimação Pulmor IP RL.
■■ Amassar o produto com a água indicada (ler PREPARAÇÃO E USO).
■■ Não re-misturar o produto uma vez iniciado o processo de endurecimento.
■■ Adequar as dimensões dos panos em que se aplica a cola às condições climatéricas (temperatura,
humidade e vento) no momento da aplicação, para evitar secagem prematura do produto.
■■ Em fachadas evitar a penetração de água durante os primeiros dias para previr a aparição de eflorescências.
■■ Espessura máxima: 6 mm.
■■ Recomenda-se a realização de juntas com espessura ≥2 mm em interiores e ≥5 mm em exteriores.
■■ Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Alta aderência inicial

≥1 N/mm²

Alta aderência após imersão em água
Alta aderência após envelhecimento por calor

≥1 N/mm²

Alta aderência após ciclos gelo/degelo
Tempo aberto: Aderência
Deslizamento

≥1 N/mm²
≥1 N/mm²
≥0,5 N/mm² após 30 min
≤0,5 mm

Adesivo altamente deformável: deformação transversal

≥5 mm

Tempo aberto (de acordo com as condições ambientais)

30 min

Tempo de ajuste (de acordo com as condições ambientais)

30 min

Tempo de vida útil (de acordo com as condições ambientais)
Rendimentos médios (dependendo da espessura)

2 horas
2-5 kg/m²

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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6B
GEL

CIMENTO COLA

GOLD Superflexível Efeito Gel

Mortero COLA

6B Gel
Cimento COLA

SUPERFLEXIBLE BLANCO C2TE S2
SUPERFLEXIVEL BRANCO C2TE S2

kg

Mortero COLA/Cimento COLA

6B Gel

Adhesivo Cementoso
de Ligantes Mixtos

Cimento COLA

Mortero COLA

6B Gel

SUPERFLEXIBLE BLANCO C2TE S2

Cimento cola de Ligantes Mistos

MAYOR RENDIMIENTO
MAYOR TRABAJABILIDAD

Cimento cola de ligantes mistos, cor branca, a base de
cimento, cargas minerais de granulometria controlada e
aditivos que melhoram a trabalhabilidade e aderência
do produto. Alta aderência e resistência a tensões
mecânicas. Deslizamento reduzido. Tempo aberto
prolongado. Altamente deformável. Fácil aplicação
efeito gel.

6B Gel
Sacos de 25 kg

Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Aplicação
Cimento cola destinado á colagem de todo o tipo de ladrilhos cerâmicos e grés de baixa absorção (Grupo
I absorção ≤3%), em pavimentos e paredes, interiores e exteriores. Indicado para o revestimento com grés
porcelânico (absorção ≤0,5%) de pavimentos e paredes interiores e exteriores. Indicado para colocação de
peças de grande formato e para o revestimento cerâmico de piscinas. Especialmente indicado para fachadas,
ambientes sujeitos a significativa variações de temperatura (pavimentos com calefação radiante, câmaras
frigoríficas, etc.) e pavimentos sujeitos a elevada circulação (locais públicos). Apto para a colocação de
cerâmica sobre cerâmica em pavimentos interiores e exteriores.
SUPORTES: Pavimentos e paredes rebocadas base de cimento. Placas de gesso cartonado.

Preparação e uso
■■ Misturar o produto com aproximadamente um 32% de água limpa (8 litros por cada saco de 25 kg),
manualmente ou, de preferência, recorrendo a um misturador elétrico a baixa rotação, até obter uma
amassadura consistente e homogênea. Deixar repousar a mistura durante 5 minutos.
■■ Estender o cimento cola sobre o suporte, recorrendo a uma talocha dentada, de forma a obter uma
aplicação com espessura regular e homogênea, sempre em panos pequenos (1-2 m²).
■■ Colocar as peças na posição pretendida e pressionar até conseguir o desaparecimento dos sulcos da cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas passadas 24 horas.
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Cimento Cola de Ligantes Mistos C2TE S2

Muito deformável efeito gel
Recomendações

■■ Assegurar a limpeza e planeza dos suportes e dos ladrilhos.
■■ As peças a colocar devem estar devidamente limpas, isentas de resíduos de outros materiais e não devem
ser molhadas.
■■ Para ladrilhos >30x30 cm ou área equivalente recomenda-se a dupla colagem.
■■ Com ladrilhos >40x60 cm ou superfície equivalente ou qualquier dimensão > 60cm e/ou peso >40 kg/m²
ou altura do revestimento >3m, utilizar ancoragem mecânica.
■■ Não aplicar sobre suportes de gesso e/ou anidrita com uma humidade superior ao 3%. Nesses casos
aplicar previamente imprimação Pulmor IP RL.
■■ Amassar o produto com a água indicada (ler PREPARAÇÃO E USO).
■■ Não re-misturar o produto uma vez iniciado o processo de endurecimento.
■■ Adequar as dimensões dos panos em que se aplica a cola às condições climatéricas (temperatura,
humidade e vento) no momento da aplicação, para evitar secagem prematura do produto.
■■ Em fachadas evitar a penetração de água durante os primeiros dias para previr a aparição de eflorescências.
■■ Espessura máxima: 6 mm.
■■ Recomenda-se a realização de juntas com espessura ≥2 mm em interiores e ≥5 mm em exteriores.
■■ Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Alta aderência inicial

≥1 N/mm²

Alta aderência após imersão em água
Alta aderência após envelhecimento por calor

≥1 N/mm²

Alta aderência após ciclos gelo/degelo
Tempo aberto: Aderência
Deslizamento

≥1 N/mm²
≥1 N/mm²
≥0,5 N/mm² após 30 min
≤0,5 mm

Adesivo altamente deformável: deformação transversal

≥5 mm

Tempo aberto (de acordo com as condições ambientais)

30 min

Tempo de ajuste (de acordo com as condições ambientais)

30 min

Tempo de vida útil (de acordo com as condições ambientais)

2 horas

Rendimentos médios (dependendo da espessura)

2-5 kg/m²

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
109

CIMENTO COLA
RP

Presa rápida

RP
Cimento cola de cor branca, a base de cimento, cargas
minerais de granulometria controlada e aditivos que
melhoram a trabalhabilidade e aderência do produto.
Alta aderência e resitência a tensões mecânicas. Presa
rápida. Deslizamento reduzido.

Sacos de 25 kg

Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Aplicação
Cimento cola destinado á colagem de todo o tipo de ladrilhos cerâmicos e grés de baixa absorção (Grupo I
absorção ≤3%), em pavimentos interiores e exteriores. Indicado para o revestimento com grés porcelánico
(absorção ≤0,5%) de pavimentos interiores e exteriores. Indicado para ambientes sujeitos a significativas
variações de temperatura (pavimentos com calefação radiante, câmaras frigoríficas, etc.) e pavimentos
sujeitos a elevada circulação (locais públicos). Apto para a colocação de mármore e granito em pavimentos e
paramentos.
SUPORTES: Pavimentos a base de cemento.

Preparação e uso
■■ Misturar o produto com aproximadamente um 24% de água limpa (6 litros por cada saco de 25 kg),
manualmente ou, de preferência, recorrendo a um misturador elétrico a baixa rotação, até obter uma
amassadura consistente e homogênea. Deixar repousar a mistura durante 5 minutos.
■■ Estender o cimento cola sobre o suporte, recorrendo a uma talocha dentada, de forma a obter uma
aplicação com espessura regular e homogênea, sempre em panos pequenos (1-2 m²).
■■ Colocar as peças na posição pretendida e pressionar até conseguir o desaparecimento dos sulcos da cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas passadas 4-6 horas.
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Cimento Cola de Ligantes Mistos C2FT

Para colocar pavimentos a uso rapidamente
Recomendações
■■ Assegurar a limpeza e planeza dos suportes e dos ladrilhos.
■■ As peças a colocar devem estar devidamente limpas, isentas de resíduos de outros materiais e não devem
ser molhadas.
■■ Para ladrilhos >30x30 cm ou área equivalente recomenda-se a dupla colagem.
■■ Em fachadas evitar a penetração de água durante os primeiros dias para previr a aparição de eflorescências.
■■ Não aplicar sobre suportes de gesso.
■■ Amassar o produto com a água indicada (ler PREPARAÇÃO E USO).
■■ Adequar as dimensões dos panos em que se aplica a cola às condições climatéricas (temperatura,
humidade e vento) no momento da aplicação, para evitar secagem prematura do produto.
■■ Espessura máxima: 6 mm.
■■ Recomenda-se a realização de juntas com espessura ≥2 mm em interiores e ≥5 mm em exteriores.
■■ Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Alta aderêcia inicial

≥1 N/mm²

Alta aderência após imersão em água
Alta aderência após envelhecimento por calor

≥1 N/mm²

Alta aderência após ciclos gelo/degelo

≥1 N/mm²

≥1 N/mm²

Aderência incial

≥0,5 N/mm² após 6 horas

Tempo aberto: aderência

≥0,5 N/mm² após 10 min

Deslizamento vertical

≤0,5 mm

Tempo aberto (de acordo com as condições ambientais)

10 min

Tempo de ajuste (de acordo com as condições ambientais)

15 min

Tempo de vida útil (de acordo com as condições ambientais)
Tempo de colocação em uso
Rendimentos médios (dependendo da espessura)

30-45 min
4 horas (tráfego normal)
24 horas (tráfego intenso)
3-6 kg/m²

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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CIMENTO COLA
YS

Especial Gesso

YS
Cimento cola de cor branca, a base de cimento, cargas
minerais de granulometría controlada e aditivos que
melhoram a trabalhabilidade e aderência do produto,
além de evitar a formação de sais expansivas. Aderência
melhorada.

Sacos de 25 kg

Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Aplicação
Cimento cola destinado á colagem de ladrilhos de média e alta absorção (Grupo IIb absorção >6% e ≤10% e
III absorção >10%), em paredes interiores.
Não adequado para uso em exteriores.
SUPORTES: Todo tipo de paredes de gesso (projectado, pré-fabricado, etc.) exceto gesso cartonado.

Preparação e uso
■■ Misturar o produto com aproximadamente um 25% de água limpa (6,25 litros por cada saco de 25 kg),
manualmente ou, de preferência, recorrendo a um misturador elétrico a baixa rotação, até obter uma
amassadura consistente e homogênea. Deixar repousar a mistura durante 5 minutos.
■■ Estender o cimento cola sobre o suporte, recorrendo a uma talocha dentada, de forma a obter uma
aplicação com espessura regular e homogênea, sempre em panos pequenos (1-2 m²).
■■ Colocar as peças na posição pretendida e pressionar até conseguir o desaparecimento dos sulcos da cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas passadas 24 horas.
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Cimento Cola (cumple Anexo ZA)

Para paredes de gesso
Recomendações

■■ Assegurar a limpeza e planeza dos suportes e dos ladrilhos.
■■ Sobre suportes de gesso cartonado utilizar Pulmor 4B, 4G, 5B, 5G, 5B Gel, 5G Gel, 6B Gold ou 6B Gel.
■■ As peças a colocar devem estar devidamente limpas, isentas de resíduos de outros materiais e não devem
ser molhadas.
■■ Amassar o produto com a água indicada (ler PREPARAÇÃO E USO).
■■ Não re-misturar o produto uma vez iniciado o processo de endurecimento.
■■ Adequar as dimensões dos panos em que se aplica a cola às condições climatéricas (temperatura,
humidade e vento) no momento da aplicação, para evitar secagem prematura do produto.
■■ Espessura máxima: 6 mm.
■■ Recomenda-se a realização de juntas com espessura ≥2 mm.
■■ Não aplicar com temperaturas extremas: <5 ºC e >30 ºC.
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Aderência inicial

≥0,5 N/mm²

Aderência após imersão em água

≥0,5 N/mm²

Tempo aberto (de acordo com as condições ambientais)

20 min

Tempo de ajuste (de acordo com as condições ambientais)

20 min

Tempo de vida útil (de acordo com as condições ambientais)
Tempo aberto: aderência

1 hora
3-6 kg/m²

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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CIMENTO COLA
KP

Camada Grossa

KP
Cimento cola branco ou cinza, composto por cimento,
cargas minerais de granulometría controlada e aditivos,
que beneficiam a trabalhabilidade e a aderência do
produto. Indicado para aplicação direta em camada
grossa sem reboco prévio.

Sacos de 25 kg

Paletes de 1.400 kg
56 sacos

Aplicação
Cimento cola destinado á colagem em camada frossa de ladrilhos de média e alta absorção (Grupos IIb
absorção >6% e III absorção >10%), em paredes interiores.
Não adequado para uso em exteriores.
SUPORTES: Paredes de tijolo.

Preparação e uso
■■ Misturar o produto com aproximadamente um 20% de água limpa (5 litros por cada saco de 25 kg),
manualmente ou, de preferência, recorrendo a um misturador elétrico a baixa rotação, até obter uma
amassadura consistente e homogênea. Deixar repousar a mistura durante 5 minutos.
■■ Aplicar o produto diretamente no avesso do tijolo e proceder à sua colocação sobre o suporte.
■■ Colocar as peças na posição pretendida e pressionar até conseguir o desaparecimento dos sulcos da cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas passadas 24 horas.
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Cimento Cola Tradicional (cumple Anexo ZA)

Aplicação direta em camada grossa sobre
muros de tijolo
Recomendações
■■ Assegurar a limpeza dos suportes e dos ladrilhos
■■ O suporte deve ter a absorção adequada. Verificar a porosidade do suporte, deitando água sobre este. Se
a água for absorvida demasiado depressa, o suporte é excessivamente absorvente. Se a água escorrer, o
suporte é pouco ou nada absorvente.
■■ As peças a colocar devem estar devidamente limpas, isentas de resíduos de outros materiais e não devem
ser molhadas.
■■ Amassar o produto com a água indicada (ler PREPARAÇÃO E USO).
■■ Não re-misturar o produto uma vez iniciado o proceso de endurecimento.
■■ Adequar as dimensões dos panos em que se aplica a cola às condições climatéricas (temperatura,
humidade e vento) no momento da aplicação, para evitar secagem prematura do produto.
■■ Espessura máxima: 3 cm.
■■ Recomenda-se a realização de juntas com espessura ≥2 mm.
■■ Não aplicar com temperaturas extremas <5 ºC e >30 ºC.
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Dados Técnicos
Aderência inicial

≥0,5 N/mm²

Aderência após imersão em água

≥0,5 N/mm²

Tempo de ajuste (de acordo com as condições ambientais)

20 min

Tempo de vida útil (de acordo com as condições ambientais)

1 hora

Rendimentos médios (para 1,5 cm)

15 kg/m²

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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Argamassas para Juntas

JUNTA FINA
JUNTA LARGA

Clasificação e Normalização de
Argamassas para Juntas
EN 13888. Especificações de produtos para juntas de ladrilhos cerâmicos.
Características Fundamentais

CG

RG

Métodos de

Requisito

Requisito

ensaio

Resistência à abrasão

≤ 2000 mm3

≤ 250 mm3

EN 12808-2

Resistência à flexão, após armazenamento em seco

≥ 2,5 N/mm2

≥ 30 N/mm2

EN 12808-3

Resistência à flexão, após ciclos de gelo-degelo

2

≥ 2,5 N/mm

-

EN 12808-3

Resistência à compressão, após armazenamento em seco

2

≥ 15 N/mm

≥ 45 N/mm

EN 12808-3

Resistência à compressão, após ciclos de gelo-degelo

≥ 15 N/mm2

-

EN 12808-3

≤ 3 mm/m

≤ 1,5 mm/m

EN 12808-4

Absorção de água após 30 minutos

≤5g

-

EN 12808-5

Absorção de água após 240 minutos

≤ 10 g

≤ 0,1 g

EN 12808-5

Características

Retração

Características Opcionais
Características
Alta resistência à abrasão

2

Métodos de
ensaio

Requisito
≤ 1000 mm

3

EN 12808-2

Absorção de água reduzida após 30 minutos

≤2g

EN 12808-5

Absorção de água reduzida após 240 minutos

≤5g

EN 12808-5

CG - Tapa Juntas Cimentício
RG - Tapa Juntas de Resinas Reactivas
Os materiais de Tapa Juntas são classificados em:
1 - Tapa Juntas Normal (obedece às Características Fundamentais)
2 - Tapa Juntas Melhorado (obedece às Características Fundamentais e às Opcionais):
W - Absorção de água reduzida
A - Alta resistência à abrasão
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Produto

PULMOR
Junta Fina

PULMOR
Junta Larga

Tipo
EN
13888

Localização

Largura
da Junta

CG2-W-A

Paredes e
Pavimentos
Interiores e
Exteriores

Junta Fina
até 5 mm

CG2-W-A

Paredes e
Pavimentos
Interiores e
Exteriores

Junta Larga
de 3 a 10 mm

Prestações
Absorção de água
reduzida
Alta resistência
à abrasão
Absorção de água
reduzida
Alta resistência à
abrasão

Evitar
Não resistente
ao ataque de
ácidos

Não resistente
ao ataque de
ácidos

Classificação dos ladrilhos, segundo o tipo de fabrico e a absorção de água
Absorção de água do ladrilho

Tipo de fabrico

A
Extrudidos

B
Prensagem a
seco

Grupo I
E ≤ 3%

Grupo IIa
3% < E ≤ 6%

Grupo IIb
6% < E ≤ 10%

Grupo III
E >10%

Grupo A I
Absorção de
água baixa
E ≤ 3%

Grupo A II a
Absorção de
água médiabaixa

Grupo A II b
Absorção de
água média-alta

Grupo A III
Absorção de
água alta

Grupo B I a
Absorção de
água muito baixa
E ≤ 0,5%

Grupo B II a
Absorção de
água médiabaixa

Grupo B II b
Absorção de
água média-alta

Grupo B III
Absorção de
água alta

Grupo B I b
Absorção de
água baixa
0,5 < E ≤ 3%
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Aplicação de Argamassas para Juntas

Temperatura de aplicação entre 5 ºC e 30 ºC. Uma vez misturado o produto nunca lhe deve adicionar mais água
após a amassadura. Ler as Fichas Técnicas de cada um dos cimentos cola antes de iniciar a sua utilização. No
caso de ladrilhos de natureza porosa ou rugosa, antes da aplicação da Argamassa para Juntas, os ladrilhos
devem ser protegidos com um produto impermeabilizante, de forma a evitar que se manchem.

1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
■■ Garantir que as juntas a preencher se

encontram limpas, sem sujidade ou
poeiras. Utilizar uma escova, detergente
e/ou espátula, para garantir uma limpeza
adequada.
■■ Assegurar que as juntas estão secas.
■■ Aplicar Pulmor Juntas após terem

decorrido pelo menos 24 horas após a
colagem de revestimento em paredes, ou
48 horas para pavimentos.
2.

MISTURA
■■ Amassar o produto com a água indicada.
■■ A

amassadura deve ser realizada
manualmente ou, de preferência,
recorrendo a um misturador elétrico
a baixas rotações, até obter uma
amassadura consistente e homogênea,
não líquida.
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3.

EXECUÇÃO
■■ Estender o produto na diagonal sobre o

suporte utilizando uma talocha de borracha
ou uma pistola, até encher por completo
as juntas. Retirar o material a mais com a
mesma talocha.
■■ Aguardar o endurecimento ao tato da junta

(quando se observa o desaparecimento do
blilho da argamassa).
■■ Limpar

a superfície esfregando com
uma esponja ou esfregão ligeiramente
humedecido.

■■ Não usar água em excesso para evitar o

aparecimento de eflorestências.
■■ A limpeza final deve ser realizada após

endurecimento completo da argamassa,
utilizando um pano húmido ou enxaguando
com água limpa.
■■ Aguardar no mínimo 24 horas antes de iniciar

a utilização da parede ou do pavimento.
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TAPA JUNTAS
JF

para JUNTA FINA

JF
Argamassa de enchimento de juntas composta por cimento
branco, cargas minerais, resinas, aditivos e pigmentos
inorgánicos.
Material de enchimento de juntas cimentício melhorado
com alta resistência à abrasão e absorção de água
reduzida.

Sacos de 5 kg
em caixas de 4 sacos
Disponíveis em várias cores.

Aplicação
Argamassa colorida indicada para juntas de até 5 mm em pavimentos e revestimentos, interiores e exteriores.
Não é necessário retocar a junta. Incorpora aditivos hidrofugantes para uma maior estanquidade da junta.

Preparação e uso
■■ Amassar o produto com água limpa, manualmente ou, recorrendo a um misturador elétrico a baixas
rotações, até obter uma amassadura consistente e homogênea.
■■ A quantidade de água deve ser aproximadamente um 35% da mistura deixando repusar 3-5 minutos.
■■ Estender o produto na diagonal sobre o suporte utilizando uma talocha de borracha ou uma pistola até
encher por completo as juntas. Retirar o material a mais com a mesma talocha.
■■ Aguardar o endurecimento ao tato da junta (quando se observa o desaparecimento do brilho da argamassa)
limpar a superfície esfregando com uma esponja ou esfregão ligeiramente humedecido.
■■ A limpeza final deve ser realizada após endurecimento completo da argamassa, utilizando um pano húmido.
■■ Não usar água em excesso para evitar o aparecimento de eflorescências.
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Para juntas até 5 mm
Tipo CG2-W-A

Recomendações
■■ Aplicar Pulmor Juntas após terem decorrido pelo menos 24 horas após a colagem do revestimento em
paredes, ou 48 horas para pavimentos.
■■ Antes de aplicar, verificar que as juntas se encontram limpas e secas em todo o seu comprimento e
profundidade.
■■ Para ladrilhos prosos ou rugosos e superfícies polidas de grés porcelânico, aplicar um tratamento de
proteção prévio para evitar a penetração de material de enchimento de juntas nos poros dos ladrilhos.
■■ Utilizar cruzetas para garantir a aplicação correta.
■■ Amassar o produto com a água indicada (ler PREPARAÇÃO E USO).
■■ Não re-misturar o produto uma vez iniciado o processo de endurecimento.
■■ É necessário ter em conta as condições climatéricas (temperatura, humidade e vento) no momento da
aplicação.
■■ Não aplicar com temperaturas extremas <5 ºC e >30 ºC.
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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TAPA JUNTAS
JA

para JUNTA LARGA

JA
Argamassa de enchimento de juntas composta por cimento
branco, cargas minerais, resinas, aditivos e pigmentos
inorgánicos.
Material de enchimento de juntas cimentício melhorado
com alta resistência à abrasão e absorção de água
reduzida.

Sacos de 5 kg
em caixas de 4 sacos
Disponíveis em várias cores

Aplicação
Argamassa colorida indicada para juntas de 3 a 10 mm em pavimentos e revestimentos, interiores e exteriores.
Não é necessário retocar a junta. Incorpora aditivos hidrofugantes para uma maior estanquidade da junta.

Preparação e uso
■■ Amassar o produto com água limpa, manualmente ou, recorrendo a um misturador elétrico a baixas
rotações, até obter uma amassadura consistente e homogênea.
■■ A quantidade de água deve ser aproximadamente um 25% da mistura deixando repusar 3-5 minutos.
■■ Estender o produto na diagonal sobre o suporte utilizando uma talocha de borracha ou uma pistola até
encher por completo as juntas. Retirar o material a mais com a mesma talocha.
■■ Aguardar o endurecimento ao tato da junta (quando se observa o desaparecimento do brilho da argamassa)
limpar a superfície esfregando com uma esponja ou esfregão ligeiramente humedecido.
■■ A limpeza final deve ser realizada após endurecimento completo da argamassa, utilizando um pano húmido.
■■ Não usar água em excesso para evitar o aparecimento de eflorescências.
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Para juntas de 3 a 10 mm
Tipo CG2-W-A

Recomendações
■■ Aplicar Pulmor Juntas após terem decorrido pelo menos 24 horas após a colagem do revestimento em
paredes, ou 48 horas para pavimentos.
■■ Antes de aplicar, verificar que as juntas se encontram limpas e secas em todo o seu comprimento e
profundidade.
■■ Para ladrilhos prosos ou rugosos e superfícies polidas de grés porcelânico, aplicar um tratamento de
proteção prévio para evitar a penetração de material de enchimento de juntas nos poros dos ladrilhos.
■■ Utilizar cruzetas para garantir a aplicação correta.
■■ Amassar o produto com a água indicada (ler PREPARAÇÃO E USO).
■■ Não re-misturar o produto uma vez iniciado o processo de endurecimento.
■■ É necessário ter em conta as condições climatéricas (temperatura, humidade e vento) no momento da
aplicação.
■■ Não aplicar com temperaturas extremas <5 ºC e >30 ºC.
■■ ARMAZENAMENTO: Conservar um ano sobre a data de fabrico, na embalagem original fechada e em
lugar seco.

Para mais informações consultar www.votorantimcimentos.es
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Características Tapa Juntas

Dados técnicos
■■ Tempo de reposo: 3-5 minutos
■■ Tempo de vida do amassado: 30 minutos
■■ Tempo de espera para colocação ao serviço: 24-48 horas

Rendimento Junta Fina
TAMANHO DA PEÇA (cm)

LARGURA DA JUNTA
(mm)

5x5

10x10

15x15

20x20

30x30

1

0,6

0,4

0,3

0,2

0,15

2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,3

Rendimento em (kg/m2).

Rendimento Junta Larga
LARGURA
DA
JUNTA(mm)

15x15

15x20

20x20

25x33

30x40

40x60

45x80

2

0,27

0,24

0,20

0,14

0,12

0,09

0,07

5

0,68

0,60

0,51

0,36

0,30

0,21

0,18

8

-

-

-

0,57

0,48

0,34

0,28

10

-

-

-

0,72

0,60

0,42

0,35

TAMANHO DA PEÇA (cm)

Rendimento (kg/m2) para uma espessura de 6 mm.
(A+B / AxB) x C x D x 0,17 = kg/m2
Onde: A = largura da peça (cm)
B = comprimento da peça (cm)
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C = espessura da peça (mm)
D = largura da junta (mm)

BRANCO

MARFIM

CREME

PRETO

PRATA

CIMENTO

GRAFITE

VERDE

MUSGO

SALMÃO

AREIA

LADRILHO

VULCÃO

TABACO

TERRA

COURO

CHOCOLATE

TERRACOTA

CÉU

MAR

Cores orientativas. Para obter mostruário dos produtos
contacte com o nosso departamento comercial.
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Votorantim Cimentos
A Votorantim Cimentos entrou em 2012 no mercado espanhol, desde onde aborda
todas as operações na Europa, África e Ásia através da sua filial VCEAA (Votorantim
Cimentos Europe, Africa & Asia). Faz parte do Grupo Votorantim, uma empresa 100%
brasileira com presença em mais de 20 países, nos setores de materiais de construção
(cimento, betão, agregados e argamassas), e é uma das empresas mais grandes do
setor, presente em Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, China, Estados Unidos,
Espanha, Índia, Marrocos, Peru, Tunísia, Turquia e Uruguai.
www.votorantimcimentos.com

Votorantim Cimentos España
A Votorantim Cimentos está presente em Espanha com as marcas Cemento Cosmos,
Cemento Teide, Prebetong Áridos, Prebetong Hormigones e as argamassas Pulmor, e
tem 4 fábricas integrais de cimento em Córdova, Niebla (Huelva), Oural (Lugo) e Toral
de los Vados (León); moagens de cimento em Bobadilla (Antequera, Málaga) e Tenerife;
centrais de betão ubicadas em Andaluzia, Canárias, Castela e Leão, Estremadura e
Galiza; plantas de argamassas e explorações de agregados.
www.votorantimcimentos.es/pt
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Serviço Técnico

Serviço de Vendas
Telefone de atendimento gratuito
De 08:00 a 20:00 h de segunda a sexta-feira (hora espanhola)

Morteros de Galicia, S.L.
Fábrica de Boqueixón
Parque Empresarial Sergude
15881 Boqueixón | A Coruña
Tf. (+34) 981 511 524
Entreposto de Arteixo
Polígono Industrial de Sabón
Avda. da Ponte Parc. 23 | 15142 Arteixo | A Coruña
Tf. (+34) 981 640 640
Escritório
C/ Brasil, 56 | 36204 Vigo | Pontevedra
Tf. (+34) 986 269 000
Fax (+34) 986 473 951
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es

