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INFORMAÇAO GERAL 

A argamassa de barro Superfino CONLINO é uma 

mistura pronta a aplicar em interiores, para utilização 

manual ou com máquina. Superfino CONLINO usa-se 

para alisar superficies e revestir placas de barro. 

 

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA) 

Barro moído, areia mista 0-1mm e fibras finas vegetais.  

 

APLICAÇÃO  

Superfino CONLINO é um material de fácil aplicação e 

com uma granulometría entre 1 e 3 mm. Pode ser 

aplicado em cima de qualquer suporte mineral e 

absorvente. Pode ser misturado com uma betoneira, 

misturadora ou máquina de projetar, adicionando 

aprox. 20% de água. 

 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE/APLICAÇÃO 

A superfície deve estar firme, limpa, sem restos de 

películas oleosas e suficientemente rugosa para 

proporcionar uma boa base, uma vez que o reboco 

de barro adere apenas mecanicamente. Rebocos de 

barro velhos devem ser molhados antes de se 

começar a trabalhar, outras superfícies só precisam 

de ser molhadas para prolongar o tempo de trabalho 

do material. A argamassa é aplicada com uma colher 

de pedreiro ou com uma máquina de projetar. O 

reboco deve ter uma espessura de 1-3mm. De 

acordo com o momento em que é trabalhada a 

superfície, é possível obter estruturas diferentes. Em 

geral, quando mais tarde se passar a esponja ou a 

talocha de esponja no reboco a sua textura será mais 

fina. É possível obter uma superfície mais lisa 

mediante um trabalho posterior com uma espátula 

de metal ou de plástico. 

 

TEMPOS DE TRABALHO 

Se for tapada a argamassa pode ser usada durante 

vários dias. Pode ser necessário adicionar mais água. 

 

 

 

 

 

ACABAMENTO 

O reboco de barro Superfino CONLINO pode ser 

revestido com Tintas de Barro, Caseína e Silicato de 

Dois Componentes KREIDEZEIT.  

No caso de se usar o Superfino CONLINO como 

revestimento para placas de barro, também este pode 

ser revestido com o DECOFINO EMBARRO. 

 

TAMANHO DOS RECIPIENTES 

O produto está disponível em sacos de 25kg (Art. 

10.013). 

 

RENDIMENTO 

25 kg de barro Superfino CONLINO seco rendem 

aprox. 17 l de argamassa pronta a usar. Com este 

material é possível cobrir uma superfície de aprox. 9m2 

com uma espessura de 2 mm. 

 

ARMAZENAMENTO  

Guardar em local seco. Se for mantido seco pode ser 

guardado por tempo ilimitado. 

 

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO 

Não aplicável. Produto não perigoso. 

 

 

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. 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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