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O BARRAMENTO DE CAL 
É uma mistura de argamassa seca mineral que pode ser 
utilizada de forma variada, com aglutinação melhorada 
para interiores. Grão até 0,5 mm. Para a obtenção de 
superfícies lisas. 
 
APLICAÇÃO 
No interior, em todas as superfícies resistentes e com fácil 
capacidade de absorção, tais como argamassas minerais, 
placas de gesso cartonado, placas de fibra de gesso, 
betão. 
Devido à elevada alcalinidade ( pH 13), a argamassa 
actua como fungicida de forma natural e é, por isso, 
especialmente adequada p. ex. para casas de banho 
ou compartimentos húmidos semelhantes. 
 
CARACTERÍSTICAS 
- pó para misturar com água 
- aberta à difusão 
- fácil de tratar 
- branco natural através de mármore moído fino 
- baixo odor 
- fundo ideal para técnicas de envernizamento de 
paredes 
- pode ser repintado sem quaisquer problemas 
- todas as substâncias são de origem natural 
- isenta de conservantes 
- até 5 % de variação de tonalidade com pigmentos de 
cal 
 
COMPOSIÇÃO 
Granulado de mármore, mármore moído, cal de 
mármore hidratada, celulose, terra de porcelana. 
 
PREPARATIVOS 
O fundo tem de ser resistente, estar limpo, seco, firme, 
isento de gorduras e de substâncias com infiltrações 
e que coloram. 
- Dar a primeira demão com primário em fundos com 
capacidade de absorção forte, diferente e fácil. 
- Remover, com água ou de outra forma, todas as 
pinturas de impressão e pinturas de cal antigas, não 
aderentes e soltas. 
- Remover com água os restos de cola de papel de 
parede do fundo. 
- Varrer os fundos com areias. 
- Remover acumulações de aglutinantes e de pele de 
cal nas superfícies das argamassas. 
- Remover os restos de óleo de descofragem do 
betão. 
 
 
 
 

- Remover restos de argamassa de muro soltos e 
retocar com material do mesmo tipo. 
- As substâncias com infiltrações e que colorem devem 
ser impregnadas com Isolador de fundos Schellack 
(art. n.º 234) antes do tratamento com argamassa. 
 
MISTURAR A ARGAMASSA 
Colocar e misturar o conteúdo do saco de 25 kg em 7,5 
- 10 l de água limpa e fria, utilizando para tal um 
misturador robusto. Deixar no mínimo 15 minutos a 
expandir e, antes da aplicação, misture novamente. 
A argamassa já pronta pode ser armazenada em 
baldes tapados durante várias semanas. 
 
QUANTIDADE DE ÁGUA NECESSÁRIA 
0,3 - 0,4 l / 1 kg de pó 
 
Por princípio, o produto tem de ser ajustado com água 
no local para obter uma boa consistência de acordo 
com o fundo onde vai ser aplicado, podendo ser 
necessário aumentar a quantidade de água. 
 
TRATAMENTO BASE 
Os fundos com poucas areias ou com capacidades de 
absorção diferentes (p. ex. argamassas, placas de  
gesso cartonado e placas de fibra de gesso) devem 
ser submetidos a um pré-tratamento com primário (art. 
nº 145). 
 
TRATAMENTO 
Temperatura de tratamento mínima 8ºC. 
Aplicar com uma talocha (colher de trolha), alisar com 
uma talocha. 
Espessura de aplicação no máximo 2 mm. 
 
MATIZAÇÃO 
A matização pode ser efectuada, sem problemas, com 
quaisquer pigmentos terra, minerais ou de espinelas 
(excepção: não utilizar Castanho Cassler nem Preto 
fuligem). Com os outros pigmentos, é necessário ter 
em atenção a resistência da cal. 
Para tal, adicionar os pigmentos directamente na água 
sem formação de coágulos antes de misturar o 
barramento de cal ou para a afinação da tinta, formar 
uma pasta e adicioná-la à argamassa pronta. 
 
TEMPO DE SECAGEM 
Repintar após no mínimo 24 horas por mm 
de espessura de aplicação. 
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RENDIMENTO 
1 kg de pó por m² por mm de espessura de 
aplicação em fundo liso. 
As quantidades exactas de rendimento devem ser 
determinadas no local. 
 
TAMANHO DOS RECIPIENTES  
N.º art. 980 2,5 kg  
N.º art. 981  10 kg  
N.º art. 982  25 kg 
Consulte os preços na lista de preços actual. 
ARMAZENAGEM 
Se for armazenada num local seco e isento de geadas, 
pode ser conservada durante 2 anos, no mínimo. 
Eliminação de resíduos: Não eliminar os resíduos 
do produto na rede de esgotos, depois de secos 
podem ser eliminados juntamente com o lixo 
doméstico. Deposite os recipientes vazios nos pontos 
de recolha adequados. 
 
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS: 
Lavar imediatamente após os trabalhos. 

Classif icação: 
Xi, irritante 
 
INDICAÇÕES DE SEGURANÇA: 
O produto irrita os olhos, a pele e as mucosas. No caso 
de contacto com a pele, lavar abundantemente com 
água. Em caso de contacto com os olhos, lavar os 
olhos com as pálpebras abertas com água corrente. 
Em caso de persistência dos sintomas, procurar 
aconselhamento médico. 
Mantenha fora do alcance de crianças. Ter atenção a 
possíveis alergias à substância natural. 
 
A informação anterior foi compilada com base na nossa 
experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de 
aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas 
características das superfícies, não podem ser assumidas 
responsabilidades ou obrigações legais relativamente às 
recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se 
testar a adequabilidade do produto (pintura de ensaio). 
A validade do texto termina com revisões ou modificações do 
produto. 
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