JABELGA
Para interior e exterior
Informação sobre o produto

2018-08

INFORMAÇÃO GERAL

INDICAÇÕES DE USO

A Jabelga é uma tinta mineral composta por uma

Preparação da superfície: a superfície a pintar deve

cal de excelente qualidade, CL 90-S, de acordo com

estar limpa, sem pó, musgo, areia solta, tinta plástica,

a norma EN 459-1, de areias muito finas e

cimento, etc. Em caso de ter estes tipos de

pigmentos minerais, cuja mistura se consegue

inconvenientes, é aconselhável raspar com uma escova

obter infinitas cores, desde do branco absoluto a

de arame para remover qualquer destes vestígios

qualquer outra cor. Aporta uma grande beleza e

preparando o melhor possível a superfície. Antes de

luminosidade aos edifícios de património histórico

pintar deve remover o pó com uma escova e molhar

e à nova arquitetura.

logo de seguida toda a superfície.

A "JABELGA" é a antiga pintura de cal com a qual se

Elaboração da Jabelga : à Jabelga não é adicionada

pintava os antigos edifícios nobres.

água ou qualquer outro produto, pois iria perder

Granulometria: 0-1mm

muitas das suas propriedades. Está pronta para usar.

PROPIEDADES

Utilize uma misturadora elétrica, pois a tinta deve ser

CARACTERÍSTICAS

muito bem misturada. Durante o tempo de tintura

–

-Facilidade de aplicação.

–

-Durabilidade.

–

-Extraordinária luminosidade.

–

-Não altera a cor.

–

-Pode ser fornecido em qualquer cor.

–

-Grande beleza de cor e textura.

–

-Ecológico e sustentável.

–

-Não inflamável.

–

-Não tóxico.

–

-Transpirável.

–

-Económico.

–

-Proteção da pedra e da cerâmica.

–

-Resistência ao calor 85ºC: sem apresentar

deve ir mexendo a tinta no balde com regularidade.
Aplicação: o pincel a ser usado deve ser grande, de
pêlo ou lã. Deve ser pintado em duas demãos cruzadas.
A primeira demão da esquerda para a direita, e quando
estiver seco, a segunda demão debaixo para cima. Não
esquecer de ir remexendo a tinta que está no balde.
OUTRAS INDICAÇÕES
Para conservar a tinta excedente adicione uma
pequena quantidade de água, de 2 a 3 cm de
espessura, sobre a tinta, para proteger do contacto
com a atmosfera e assim não endurecer mantendo-se

alterações (variações de brilho, alterações de
cor,

bolhas, amolecimento,

perdas

de

aderência, etc).

ativa por muitos anos. Para uma nova utilização
remova a Jabelga excedente de modo a que os
sedimentos do fundo do balde se possam misturar
bem, sem jogar fora a água da camada superior.

COMPOSIÇÃO

MATIZAÇÃO

Cal de excelente qualidade, CL 90-S, de acordo com
a norma EN 459-1, de areias muito finas e
pigmentos minerais.

A Jabelga pode ser fornecida em qualquer cor
desejada, pela incorporação de pigmentos estáveis,
inalteráveis e sólidos à luz.

APLICAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

-Pintura ideal para obras de restauração e nova
arquitetura. Pode ser aplicada sobre reboco de cal,
superfícies de tijolos, superfícies de pedra, muros
de taipa, etc. Em superfícies de argamassa de
cimento a duração é menor.

O endurecimento desta tinta à base de cal é obtido
pela ação do dióxido de carbono contido na
atmosfera, combinado com hidróxido de cálcio
contido na jabelga, transformando-se em carbonato
de cálcio, que é um dos componentes da mesma

-Pode ser aplicada tanto no interior como no

natureza que o mármore.

exterior.

CASA DA COR
Representante Oficial de KREIDEZEIT e EMBARRO
para Portugal e Espanha
www.embarro.com - info@embarro.com

1

JABELGA
Para interior e exterior
Informação sobre o produto

2018-08

A jabelga pela sua insolubilidade na decantação de

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

água forma sedimento que se eliminam através da

Xi, irritante.

agitação.
Limites de temperaturas de aplicação: mínima de 5ºC

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

e máxima de 30ºC.

A cal irrita os olhos, a pele e as mucosas. Em caso de
contacto com a pele, lavar abundantemente com

RENDIMENTO

água. Em caso de contacto com os olhos, lavar com

1 m2 para 700 g aproximadamente (2 demãos).

água corrente mantendo as pálpebras abertas. Caso
persistam os sintomas consulte um médico. Manter

TEMPO DE SECAGEM

fora do alcance das crianças. Ter atenção a possíveis

Ao toque 55 minutos. Seco totalmente em 24h.

reações alérgicas a substâncias naturais.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
Limpe abundantemente com água imediatamente
após a utilização.
TAMANHO DOS RECIPIENTES

As presentes informações foram reunidas com base na

Baldes de 21 litros.

nossa experiência e conhecimentos. Devido aos

Consulte a tabela de preços e vigor.

métodos de aplicação e às influências ambientais, bem
como às diversas características das superfícies, não

ARMAZENAMENTO

podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações

Armazenado no recipiente, mantém-se por muitos

legais relativamente às recomendações individuais.

anos.

Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do
produto. A validade do texto termina com revisões ou

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

modificações do produto. As informações atualizadas

Não elimine os resíduos no lixo doméstico. O produto

sobre o produto podem ser obtidas diretamente em

deve se eliminado com outros resíduos de construção,

www.embarro.com ou pode entrar em contacto

respeitando o regulamento vigente no que respeita

connosco diretamente através do nosso e-mail

a gestão de resíduos.

info@embarro.com .
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