PRB

PARA BLOCOS DE BETÃO E CIMENTOS

MULTIPOSE

CAMPO DE UTILIZAÇÃO
PAVIMENTOS E PAREDE, INTERIORES E EXTERIORES

• UTILIZAÇÃO

Trabalhos novos e de renovação em exterior e interior.
– Selagem de telhas de cúpulas e de margens.
– Montagem de alvenaria em terracota ou em betão.
– Betumação de juntas de alvenaria de pedras e tijolos.
– Trabalhos de reboco.

• DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
– DTU20.1, DTU 26.1.

• SUPORTES ADMISSÍVEIS:
–
–
–
–
–
–
–

Blocos de aglomerados de betão (blocos de betão) NFP 14-301.
Elementos em tijolo NFP 13-301 XP 13-305.
Tijolos de revestimento.
Blocos de betão em granulados de pedra-pomes ou de argilas expandidas.
Tijolos em terracota ou betão.
Alvenaria de pedras naturais.
Outros suportes e outras utilizações (consulte-nos).

• SUPORTES PROIBIDOS

– Todos os suportes à base de Gipsita (Gesso).
– Tintas, R.P.E., Madeira.

• CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

– Temperaturas compreendidas entre 5 °C e 35 °C.
– Não aplicar em suportes congelados ou em processo de descongelamento, quentes ou ao sol, molhados ou sob chuva e vento fortes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• COMPOSIÇÃO

ARGAMASSA UNIVERSAL
POLIVALENTE (CINZA CLARO)
EN 998-1 Tipo GP Classe CS III
EN 998-2 Tipo G

– Cal hidráulica natural e de cimento CPA.
– Cargas siliciosas.
– Agente de reologia e de retenção de água.

• PRODUTOS
PÓ:

– Granulometria máx.:
– Massa volúmica visível:

MASSA:

– pH (alcalino):
– Retenção de água:

3,15 mm
1,5 ± 0,1 t/m3
12,5 ± 0,5
86 a 94 %

DESEMPENHO DO REBOCO EM ESTADO ENDURECIDO:

• ADAPTADA AOS TRABALHOS
DE COBERTURA

– Densidade:
– Resistência à flexão:

1,7 ± 0,1 t/m3
2 a 3,5 MPa

DESEMPENHO DA ARGAMASSA DE ACORDO COM 998-1.
ARGAMASSA DE UTILIZAÇÃO NORMAL DE CATEGORIA CS III:

• Argamassa à base de cal hidráulica
natural para todos os trabalhos
normais de alvenaria

– Resistência em compressão:
– Permeabilidade ao vapor de água:
– Condutividade térmica (λ 10, seg):
			
– Aderência/Rutura:
– Absorção de água:
– Reação ao fogo (incombustível):
– Durabilidade:

• Graças à sua flexibilidade, permite
uma boa aderência à maioria dos
materiais de construção

DESEMPENHO DA ARGAMASSA DE ACORDO COM 998-2.
ARGAMASSA INDUSTRIAL DE TIPO G DESTINADA A SER
UTILIZADA EM CONDIÇÕES EXTERIORES SUJEITAS A
EXIGÊNCIAS ESTRUTURAIS:

• Aplica-se manualmente, bem como
através de projeção mecânica

CS III (3,5 a 7,5 N/mm2)
µ 15/35
0,83 W/mK
(valor tabelado)
> 0,3 N/mm2
C < 0,80 kg/m2.min0,5
A1 (M0)
PND

– Resistência em compressão:
Categoria M 5
– Teor de cloro:
< 0,1
– Permeabilidade ao vapor de água (coef): 15 /35 µ
– Condutividade térmica (λ 10, seg):
0,83 W/mK
			
(valor tabelado)
– Aderência/Rutura:
> 0,3 N/mm2
– Absorção de água:
C < 0,80 kg/m2.min0,5
– Reação ao fogo (incombustível):
A1 (M0)
– Durabilidade (resistência ao congelamento
e descongelamento): 	Avaliação dependente das
disposições em vigor no
local previsto de utilização
da argamassa.

• APLICAÇÃO
– Taxa de mistura:
– DPU:		

14 a 16 %
1h30

EMISSÕES EM AR INTERIOR*

NB: Estes valores representam ordens de grandeza de testes de
laboratório ou de estaleiros. As condições de aplicação, o tipo e o
desgaste do material utilizado podem alterá-los consideravelmente.
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ACONDICIONAMENTO

APLICAÇÃO
• PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

–	Os suportes estarão limpos, livres de poeiras, estáveis e terão uma
superfície resistente e não ressudarão humidade.
– Com tempo quente e/ou vento seco ou significativo, para evitar os
riscos de desidratação da argamassa, é necessário regar o suporte.

– Saco de papel de 25 kg.
– Palete de 1,2 t ou seja 48 sacos de 25 kg.

Diluir 1 saco de PRB MULTIPOSE com 3,5 a 4 L de água limpa por saco
de 25 kg com a ajuda de:
– um misturador elétrico de velocidade lenta,
– uma betoneira,
– um projetor de argamassa,
– manualmente numa gamela com uma colher de pedreiro até obter uma
argamassa untuosa e homogénea.
Nota: Pode ser colorida por adição de pigmentos para betão (nesse caso,
o corante será disperso na água de mistura).

• APLICAÇÃO

Máquina

Fixação

Argamassa
Esp. 3 a 5 mm

1.ª camada
Esp. 10 a 15 mm

Tempo de espera

2 dias

7 dias

Composto do reboco

15 a 20 mm
em 2 passagens

2 camada
Esp. 8 a 10 mm

CONSERVAÇÃO
– Período e condições de armazenamento (2003/53/CE)
12 meses a par tir da data de fabrico indicada na barra
do saco, sujeito à conservação dos sacos nas condições
seguintes: sacos fechados em capa plástica, sem contacto
com o sol, num local seco e protegido das correntes de ar.
NB: Qualquer saco encetado deve ser fechado cuidadosamente
e utilizado rapidamente, sob pena de ver o produto perder as
suas propriedades.

CONSUMO
O consumo varia de acordo com a utilização e a espessura.
– Assentamento de alvenaria: 20 a 25 kg/m²2 de parede
construída.
– Selagem de telha: 12 a 25 kg/m².
– Betumação de juntas de alvenaria: 1,5 a 3 kg/ml
– Trabalhos de reboco (15 a 25 mm de espessura):
25 a 35 kg/m2

CLASSE CS III

Manual

25 kg

ALVENARIA:
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
E JUNTAS

• Montagem de alvenaria:
– Aplicar a argamassa sobre o plano de posicionamento com uma
espessura de 10 a 20 mm com uma colher de pedreiro ou uma
caixa de argamassa e preencher, se possível, as juntas ver ticais.
(homogeneidade da alvenaria e de acordo com as regras antissísmicas
em vigor).
– A utilização de um molde de instalação permite manter uma espessura
constante.
– O nivelamento do depósito depende das condições ambientais (vento,
sol), da organização do estaleiro e deve assim permitir a transferência
correta da argamassa para o elemento a vedar.
– Com a ajuda de uma colher de pedreiro, nivelar o abaulamento da
argamassa de ambos os lados do tijolo ou do bloco de cimento antes
de endurecerem.
• Alvenaria de telhado:
– Para a selagem das telhas de cúpulas e de margens.
– Para a realização de juntas entre vigas mestras e telhas, redes,
intervalos.
– As telhas a vedar serão colocadas sobre uma argamassa ainda plástica
e pegajosa de forma a conseguir o refluxo da argamassa ao bater
ligeiramente nestas.
– Com o tempo quente, pode ser necessário humedecer as telhas.
– A limpeza da argamassa nas telhas será feita posteriormente.
• Betumação e preenchimento de juntas:
– Aplicação manual ou com máquina de preenchimento de juntas.
– Preencher as juntas com a argamassa em uma ou duas passagens, de
acordo com a profundidade.
– Fixar corretamente a argamassa com uma colher de pedreiro de forma
a evitar as fendas.
– O acabamento da junta será liso ou com relevo, dependendo do aspeto
pretendido.
– Na alvenaria antiga, é necessário limpar as juntas existentes até 3 a
5 cm de profundidade.
• Rebocos:
Os rebocos podem ser efetuados em 2 ou 3 camadas de acordo com o
modo de aplicação (máquina ou manual):
– Manualmente, em alvenaria antiga, ou em suporte liso, é necessário
uma argamassa de fixação ou um desbaste prévio. (Accrofix em pó ou
Multipose + 1/2 litro de resina de fixação por saco).
– Na alvenaria antiga, uma rede metálica com tratamento anticorrosivo
será fixada previamente com pregos galvanizados de comprimento
adaptado.
–	A espessura total das 2 ou 3 camadas não deverá exceder: 20 a
25 cm em suporte novo e 30 a 35 mm em suporte antigo (com rede).

PRB MULTIPOSE

• PREPARAÇÃO DA ARGAMASSA

.ª

– O composto do reboco pode ser liso ou estriado de acordo com o tipo
de revestimento de acabamento.
– A super fície pode permanecer despida ou receber tinta, RPE ou um
reboco decorativo à base de cimento e/ou cal.

• PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

– Contém cimento e/ou cal.
– Consultar a etiqueta regulamentar da embalagem.
– Consultar a ficha de dados de segurança antes da utilização.
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