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INFORMAÇÃO GERAL 

O Reboco Anti Bolor KREIDEZEIT é um reboco de cal 

especialmente indicado para regular o ambiente 

interior das habitações. Torna-se uma solução eficaz 

para resolver os problemas típicos de que muitas casas 

sofrem, como a humidade, o bolor e a má qualidade 

do ar. A condensação encima do reboco é absorvida 

de imediato. É uma argamassa natural e mineral. 

 

APLICAÇÃO 

No interior, em todas as superfícies resistentes e com 

boa capacidade de absorção, como argamassas 

minerais, placas de gesso laminado, placas de fibras de 

gesso e betão. Devido a sua elevada alcalinidade 

(ph13), o reboco atua como fungicida de forma 

natural. 

 

CARACTERÍSTICAS 

-Fácil de tratar. 

-Pó para misturar com água. 

-Argamassa mineral, branca, feita de cal aérea, areia de 

mármore e Vermiculita expandida. 

-Grão máximo 1,5 mm. 

-Absorção de água 1,0l/m2 numa espessura de 3mm. 

-Aberto à difusão. 

-Pode ser repintado várias vezes com Tinta de Cal 

KREIDEZEIT (Art. 1.888). 

-Todos os ingredientes são de origem natural. 

-Não contém conservantes. 

-Permite até 5% de variação de tonalidade com 

pigmentos minerais de KREIDEZEIT. 

 

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA) 

Cal de mármore hidratada, areia de mármore, 

vermiculita expandida e celulosa. 

 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

A superfície deve estar limpa, seca e firme. Não deve 

conter gordura nem substâncias com infiltrações e 

que proporcionem coloração. 

-Molhar bem as superfícies absorventes com água 

limpa ou, para um melhor resultado, com água de 

cal. 

-Eliminar todas as pinturas antigas não aderentes e 

soltas. 

-Limpar as superfícies arenosas e caso seja necessário 

fixá-las, por exemplo, com Primário de Caseína 

KREIDEZEIT (Art. 145). 

-Eliminar as partes soltas de reboco antigo e efetuar 

retoques com um material do mesmo tipo. 

-Eliminar do betão os restos de óleo de desconfragem. 

-As superfícies com infiltrações que causem coloração 

devem ser tratadas com Isolante Anti Manchas 

KREIDEZEIT (Art. 234). 

-Limpar o bolor existente com uma emulsão de Soda 

KREIDEZEIT (Art. 992). 

-GekkoSOl Grosso e Fino KREIDEZEIT (Art. 1.135 e Art. 

K133) podem servir como ponte de aderência, por 

exemplo, encima de tintas plásticas. 

 

PREPARAÇÃO DA ARGAMASSA 

Colocar a argamassa em pó em água limpa e fria, 

misturar com uma misturadora. Deixar expandir, no 

mínimo, durante 15 minutos e antes de aplicar agitar 

novamente. A argamassa depois de misturada pode 

conservar-se em baldes fechados durante várias 

semanas. 

 

DILUIÇÃO 

0,50-0,55l/1kg de pó. Em princípio, o produto tem 

que ser reduzido com água para obter uma boa 

consistência, de acordo com a superfície onde será 

aplicado pode ser necessário aumentar a quantidade 

de água. 

 

APLICAÇÃO 

É de fácil aplicação. A temperatura mínima durante a 

aplicação e a secagem deve ser de 8ºC. Utilize uma 

talocha para aplicar e alisar encima da superfície 

molhada. A espessura do reboco deve ser de 3mm 

(máximo 5mm). Usar uma talocha dentada de 8mm 

para facilitar a aplicação, a seguir o alisamento deverá 

ter uma grossura final de 3mm. Depois da argamassa 

ganhar resistência, pode alisar com uma talocha de 

esponja e, se desejar, apertar com uma talocha 

metálica. O reboco alisado deve secar lentamente (2-3 

dias). Durante estes primeiros dias de secagem deve 

manter o reboco molhado. Deve evitar a sua 

exposição solar e correntes de ar. 
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MATIZAÇÃO 

A matização pode ser feita facilmente até 5% com 

pigmentos minerais (exceção: não utilize Castanho 

Cassel, nem Negro hollín). Com os restantes 

pigmentos haverá que ter em conta a resistência à 

cal. Adicione os pigmentos diretamente na água 

usada para misturar a argamassa sem formar 

grumos e depois use essa mesma água para 

misturar à argamassa. 

 

RENDIMENTO  

1kg – 1,2kg/m2/3mm de espessura. 

Um saco de 25kg dá para 8-9 m2. 

As quantidades de rendimento extadas devem 

determinar-se no local. 

 

TAMANHO DOS RECIPIENTES 

Art. 168.1  2,5 kg 

Art. 168.2  25 kg 

Consulte a tabela de preços em vigor. 

 

ARMAZENAGEM 

Armazenado em lugar seco e sem geadas pode 

conservar-se durante 2 anos no mínimo. 

 

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS 

Não elimine 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. Depositar os 

recipientes vazios nos pontos de recolha adequados. 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS 

Lavar imediatamente após utilização. 

 

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO  

Xi, irritante. 

 

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA 

A cal irrita os olhos, a pele e as mucosas. Em caso de 

contacto com a pele, lavar abundantemente com 

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

água corrente mantendo as pálpebras abertas. Caso 

persistam os sintomas consulte um médico. Manter 

fora do alcance das crianças. Ter atenção a possíveis 

reações alérgicas a substâncias naturais. 

 

 

 

 

As presentes informações foram reunidas 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 teste). A validade do texto termina 

com revisões ou modificações do produto. As 

informações atualizadas sobre o produto podem ser 

obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode 

entrar em contacto connosco diretamente através do 

nosso e-mail info@embarro.com . 
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