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INFORMAÇÕES GERAIS 
A tinta de cal KREIDEZEIT é uma tinta de cal branca para o 
exterior e interior de acordo com a DIN 55945. 
Ela distingue-se pelo seu enorme poder aglutinante e 
de aderência próprio para tintas de cal 
Disponível em 2 versões: 
Art. 888, t inta de cal l isa: mate, branco natural, liso 
Art. 886, tinta de cal  -granulação f ina- : 
carácter  de t in ta  de are ia  fina devido ao teor de 
areia de mármore fina (grão 0,5 mm). Um fundo ideal 
para vernizes de parede. Nivela ligeiras diferenças de 
estrutura do fundo. Os poros e as fissuras finas podem 
ser preenchidos. 
 
MODO DE ACÇÃO 
A tinta de cal KREIDEZEIT resulta de um processo  de fabrico 
especial sem  a adição de aglutinantes de resina sintética em 
superfícies duras e que não borratam. 
A cal de mármore utilizada é dispersada através da 
utilização de um misturador de alta velocidade, 
separando assim completamente as partículas de cal. O 
aumento da superfície total de todas as partículas de 
cal resultante deste processo provoca uma maximização 
da capacidade de carbonatação, assim como a 
capacidade de aderência de modo a que a tinta de cal 
KREIDEZEIT também seja adequada para tintas de 
cal e adira a fundos inadequados. Através da adição 
de poucas quantidades de cola, trava-se o retorno das 
partículas de cal para os aglomerados e a estabilidade 
de armazenamento é aumentada, mantendo a força de 
ligação. A tinta de cal KREIDEZEIT está enriquecida 
com mármore moído e areias de mármore. 
Desse modo, ela cobre normalmente com 2 pinturas. 
 
APLICAÇÃO 
Os fundos adequados são todas as argamassas  
minerais sem tratamento no interior e exterior, 
 
 
betão, pedra, muros, gesso cartonado, placas de fibra 
de gesso. É adequada para repintar todas as tintas 
de parede KREIDEZEIT e argamassas, com excepção 
da tinta de impressão KREIDEZEIT. É ideal como 
pintura em compartimentos húmidos, uma vez que a 
capacidade de difusão do fundo não é influenciada e, através 
de uma elevada alcalinidade, a formação de bolores é 
prevenida durante algum tempo. 
A tinta de cal não é apropriada para tintas de 
dispersão de resina natural, pinturas a óleo antigas 
e superfícies de plástico. Para os fundos não adequados 

para tintas de cal, aconselhamos a aplicação de 
primário com GekkkoSOL Grão-FINO  KREIDEZEIT 
(art. 134). 
 
HIDROFUGAÇÃO 
Através da repintura da tinta de cal com uma solução 
de sabão diluída (sabão de Marselha, art. 220), é 
possível criar superfícies repelentes da sujidade e 
hidrófugas, que, caso necessário, são fáceis de 
limpar. 
Para tal, tenha em atenção o folheto "Cal com sabão", 
disponível directamente na KREIDEZEIT ou na Internet 
em: www.kreidezeit.de 
 
CARACTERÍSTICAS 
- pronta a utilizar  
- à prova de borrões e salpicos de água 
- especialmente apropriada para os alérgicos 
- aberta à difusão e com pouca tensão 
- boa capacidade para cobrir, mate 
- pode ser repintada várias vezes  
- desinfectante, repelente de bolores 
- elevada capacidade de reflectividade  
- fácil de tratar 
- isenta de emissões 
- densidade: cerca de 1,5 kg / litro 
 
COMPOSIÇÃO 
Cal de mármore pastosa, mármore moído e areias de 
mármore, água de calcário, metilcelulose (cola) 
 
PREPARATIVOS 
O fundo tem de estar seco e com capacidade de 
absorção, resistente, isento de pó, limpo, firme, 
isento de gorduras e de substâncias aderentes e 
que coloram. 
 
- Cobrir as superfícies que não vão ser tratadas. 
- Remover 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 soltas e retocar 
com material do mesmo tipo. 
- As substâncias com infiltrações e que coloram 
podem ser impregnadas depois de secar a primeira demão 
com a pintura de cal Sal-Primário Alaun (Art.101) (É 
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necessário proceder a uma pintura de ensaio). 
- Limpar os fundos minerais com formação de bolor 
com solução alcalina de soda (art. 993) e tratar com 
repelente de bolores (art. 620). 
 
Indicações de processamento gerais   
Agitar bem a tinta de cal antes do tratamento. Os 
salpicos de tinta nos componentes adjacentes têm de 
ser imediatamente removidos com água. 
 Para atingir uma cobertura total, são necessárias, no 
mínimo, 2 demãos; em fundos com estruturas 
extremamente grossas eventualmente 3 demãos. 
Aquando da aplicação, a tinta é transparente, só depois  
de secar é que se torna completamente opaca. Mexer a tinta 
de vez em quando durante a sua aplicação ou após 
períodos de pausas prolongadas. 
 
SEQÊNCIA DE PINTURA 
1. Pr imeira demão 
Em todas as superfícies com capacidade de absorção, 
deve-se dar a primeira demão com Primário (Art.145) 
utilizando uma escova para a sua aplicação. 
 
2. Tratamento em argamassas, betão e pedra 
Dar a demão intermédia e final, conforme desejado, 
com tinta de cal lisa ou granulação fina. 
 
3. Pinturas em gesso cartonado, placas de 
fibras de gesso 
De acordo com a DIN 18363, o gesso cartonado e 
as placas de fibras de gesso devem ser completamente 
armadas / forradas a papel com um velo, para prevenir as 
fissuras. Deve-se pintar directamente, as ligações das 
placas embutidas em tiras de tecido devem ser revestidas. 
Para conseguir um nivelamento da estrutura em 
revestimentos que não incluam toda a superfície, é 
necessária, no mínimo, uma demão intermédia com 
tinta de cal – granulação fina - (art. 886). A demão final 
com tinta de cal lisa ou de granulação fina. Tenha 
também em atenção o nosso folheto temático 
"Revestimento de gesso cartonado e placas de fibra 
de gesso". 
 
4. Pinturas em fundos com reparações, 
diferenças de estrutura e áreas com aplicação 
de gesso com espátula para efeitos de nivelamento 
da estrutura é necessária, no mínimo, uma demão 
intermédia 
com tinta de cal  -granulação fina - (art. 886). A demão 
final com tinta de cal lisa ou de granulação fina. 

Para atingir d i ferentes estruturas de superf íc ie  
é possível seguir estas sequências de pintura: 
sem estrutura: 
1ª+ 2ª Demão: 1 x Tinta de cal (art. 888) 
estrutura ligeira: 
1ª Demão: 1 x Tinta de cal - granulação fina - 
(art. 886) 
2ª Demão: 1 x Tinta de cal (art. 888) 
estrutura média: 
1ª Demão: 1 x Tinta de cal (art. 888) 
2ª Demão: 1 x Tinta de cal – granulação fina - 
(art. 886) 
estrutura mais resistente: 
1ª+ 2ª Demão: 1 x Tinta de cal – granulação fina - 
(art. 886) 
 
DILUIÇÃO 
Aplicar as demãos intermédias e finais, conforme a 
necessidade, de forma concentrada ou diluída com 5 - 
10 % água. Com temperaturas ambiente elevadas, pode 
ser necessário diluir novamente com água. 
 
TRATAMENTO 
O método de aplicação aconselhado para a aplicação 
da tinta de cal é a pintura  com uma  
escova (p. ex. escova para fachadas, art. P 6080) 
mediante pulverização cruzada. 
Em casos especiais, a tinta pode ser aplicada com 
 um rolo. Para tal, aplicar rapidamente "molhado- 
sobre-molhado" mediante pulverização cruzada. 
Deve-se proceder a uma pintura de ensaio para 
verificar a adequabilidade do fundo para uma aplicação 
de tinta com um rolo. 
É possível a projecção da tinta por pistola sem ar 
(airless). Relatório de verificação disponível 
directamente na Kreidezeit ou na Internet em: 
www.kreidezeit.de 
 
MATIZAÇÃO 
A tinta de cal pode, sem qualquer problema, ser 
matizada até 100 g de pigmento por 1 litro de tinta de 
cal com todos os pigmentos terra e minerais 
KREIDEZEIT, com excepção do Castanho Casseler e 
Preto fuligem. As tabelas de tons de cores estão 
disponíveis na Kreidezeit e nos revendedores. 
Os pigmentos são inicialmente mexidos com pouca 
água sem deixar formar coágulos, só depois é que é 
adicionada a tinta de cal. 
Em tintas de cal matizadas, a presença de uma ligeira 
cor nublada é característica e normal. 
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RENDIMENTOS 
Em fundos lisos primários por pintura:  
Tinta de cal - lisa - cerca de 0,22 litros / m². 
Tinta de cal - granulação fina - cerca de 0,28 litros / m². 
As quantidades exactas de rendimento devem ser 
determinadas no local. 
 
TAMANHO DOS RECIPIENTES 
Art. 886.0 - 1 l tinta de cal - granulação fina 
Art. 886.1 - 5 l tinta de cal pastosa - granulação fina Art. 
886.2 - 10 l tinta de cal pastosa - granulação fina Art. 
888.0 -1 l tinta de cal - lisa 
Art. 888.1 - 5 l tinta de cal - lisa  
Art. 888.2 - 10 l tinta de cal - lisa  
Consulte os preços na lista de preços actual. 
 
TEMPOS DE SECAGEM 
Entre as demãos tem de aguardar, no mínimo, 12 
horas de secagem. 
 
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 
Não aplicar a temperaturas abaixo de 8°C. Com 
temperaturas à volta dos 20 °C e uma humidade do ar de 
65 % conseguem-se os melhores resultados de pintura. 
 
As temperaturas de aplicação baixas, elevada 
humidade do ar e da construção, assim como fundos 
com estruturação diversa, podem levar a diferenças 
de brilho na pintura. Os fundos com capacidade de 
absorção diferente podem, com a utilização de tinta 
de cal, provocar adicionalmente uma cor nublada. Com 
temperaturas baixas, aplicar uma demão, se possível, 
fina, sem diluir a tinta. Evitar a exposição directa ao 
sol, temperaturas acima dos 25°C e correntes de ar. 
 
ARMAZENAGEM 
Com um armazenamento isento de geadas e 
hermeticamente fechado, a tinta de cal pode ser 
conservada  no mínimo  2 anos. Fechar hermeticamente as 
embalagens parcialmente vazias. Remover 
completamente os restos de tinta na tampa e na borda 

do recipiente antes de fechar. 
 
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS 
Depois da utilização, lavar imediatamente com água e 
depois com solução de sabão quente (sabão de 
Marselha, art. 220). Conselho: 
Lavar as escovas de cerdas naturais antes e depois do 
tratamento com sabão de Marselha (art. 220). Deste modo, 
as escovas têm uma maior longevidade. 
 
El iminação de resíduos: 
Não eliminar os resíduos do produto na rede de 
esgotos. Os restos de tinta podem ser facilmente 
compostados, ou depois de secos, eliminados 
juntamente com o lixo doméstico. Deposite os 
recipientes vazios nos pontos de recolha adequados. 
 
CLASSIFICAÇÃO 
Xi, irritante 
 
INDICAÇÕES DE SEGURANÇA 
Contém hidróxido de cálcio. Irrita a pele. Risco de 
lesões oculares graves. Evite o contacto com a pele ou 
com os olhos. Se ocorrer contacto com a pele, lavar 
com água. No caso de contacto com os olhos, lavar 
imediatamente com água e consultar um médico. Usar 
óculos / luvas de protecção. Mantenha fora do 
alcance de crianças. 
 
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. As informações actualizadas sobre o 
produto podem ser obtidas directamente na Kreidezeit ou na 
Internet em: www.kreidezeit.de 

(23/10/2008)

 


