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Todo o universo Weber à distância de um clique, no computador, tablet ou smartphone.  
Pesquisas rápidas e intuitivas de produtos, serviços e soluções, campanhas, vídeos, documentação técnica 
e todas as novidades, 24 horas, a partir de qualquer plataforma.

www.weber.com.pt

Website sempre atualizado 
em www.weber.com.pt

Acompanhe  
a nossa atividade 

no facebook.

Veja os nossos vídeos  
no youtube.

A qualquer hora,  
no seu smartphone.

PERTO DE Si, A QUALQUER hORA E EM QUALQUER LUGAR.



COLAGEM E BETUMAÇÃO DE CERÂMICA, REVESTIMENTO E RENOVAÇÃO DE FACHADAS, ARGAMASSAS 
TÉCNICAS, REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO DE PAVIMENTOS E ENCHIMENTOS LEVES.

renoweber é fácil!

Renovar a sua casa, torná-la mais confortável, bonita e funcional é mais fácil do que parece. A Weber destaca uma gama

de soluções que simplificam a renovação, com elevada qualidade, resultados garantidos e o menor esforço possível.

Conheça as soluções Weber para renovação e descubra porque é que renovar é renoweber.

QUANDO
O ASSUNTO

É RENOVAÇÃO
A WEBER TEM

A SOLUÇÃO.

www.renoweber.com www.weber.com.pt www.facebook.com/weberpt
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

COMO CONSULTAR O GUIA

Ao longo de todo o catálogo encontra códigos QR, 
que pode digitalizar com o seu smartphone  
e assim consultar toda a informação sobre cada 
produto ou gama.

Procure o selo “RENOVAR É RENOWEBER"  
e conheça todos os produtos especialmente 
indicados para renovação. Saiba mais sobre  
esta gama no website www.renoweber.com

Índice GeRAL

GuiAs de escoLhA

cÓdiGos QR QuAndo o Assunto é RenoVAção

PáGinAs PRobLemA/soLução webeR

PáGinAs PRoduto (fichas técnicas)

Comece por escolher a área de atividade que lhe interessa, onde 
pode identificar a gama e procurar o produto pelo nome ou pela cor.
Pode também procurar uma solução em concreto e através desta 
chegar ao produto mais adequado à sua necessidade.
Pode também consultar de forma rápida a carta de cores e texturas, 
ou o glossário de termos também identificado no índice.

Para que possa tomar melhor a sua decisão, nestas páginas, encontra 
práticas tabelas onde facilmente acede ao produto mais ajustado  
a cada situação. Escolha as características que se adequam ao seu 
caso e encontre a solução Weber mais adequada.

Estas páginas mostram-lhe o diagnóstico e análise dos principais 
problemas com que lidam os clientes em obra, e indicam soluções 
práticas para os resolver. Nestas páginas pode ainda encontrar 
produtos e soluções relacionadas, que contribuem para uma melhor 
adequação às necessidades específicas em obra.

Aqui encontra tudo o que precisa saber sobre cada um dos produtos 
Weber, desde as suas características até à preparação e aplicação 
bem como recomendações úteis. É ainda possível refinar a pesquisa, 
recorrendo às nossas sugestões de produtos semelhantes  
ou complementares para encontrar a solução mais adequada  
ao seu caso.
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Consulte toda a informação 
sobre esta gama através  

da aplicação de códigos QR 
no seu smartphone. 
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Como líder mundial em argamassas industriais, com cerca de 10.000 
pessoas em mais de 50 países, dispomos de uma vasta fonte de 
conhecimento acessível em qualquer parte do mundo. Isto permite-nos 
desenvolver rapidamente as melhores soluções para os nossos clientes, 
onde quer que estejam.  

Na Weber importamo-nos com o bem-estar 

das pessoas quer usem os nossos produtos  

ou vivam nos edifícios onde estes são aplicados.

As nossas soluções e serviços visam poupar 

tempo aos nossos clientes e fazê-los sentir 

mais seguros e confortáveis. 

Na Weber importamo-nos com a nossa 

responsabilidade a longo prazo. 

Como atuamos na indústria da construção,  

as nossas soluções são concebidas para durar;

os nossos produtos e componentes são

cuidadosamente selecionados para cuidar 

da saúde e segurança das pessoas.

Na Weber importamo-nos com o que é 

importante para as pessoas. Temos um profundo 

conhecimento do trabalho dos nossos clientes, o que 

permite responder melhor às suas necessidades e 

ajudá-los a ter sucesso e serem reconhecidos pela 

sua credibilidade. Além de desempenho e confiança, 

oferecemos formação e apoio para que cada um dos 

seus trabalhos seja um sucesso.

Na Weber acreditamos que na 
indústria da construção é fundamental 
importarmo-nos com as pessoas 
e o seu meio ambiente. 

Empatia

Bem-estar

Durabilidade



A Weber orgulha-se de ser uma das marcas emblemáticas do Grupo 

Saint-Gobain, líder mundial no fornecimento de materiais de alta 

performance e soluções para a construção. Em 2015, convidamos  

os nossos clientes a juntarem-se a nós na celebração deste marco  

tão importante : os 350 anos da Saint-Gobain. 

Desde a sua criação em 1665, os materiais da Saint-Gobain têm ajudado na construção 
dos edifícios mais icónicos em todos os cantos do mundo, desde o Palácio de Versalhes 
até aos estádios do campeonato do mundo de futebol no Brasil. Fazer parte  
da Saint-Gobain ajuda-nos a importamo-nos mais com os nossos clientes.

•  Uma especialização em materiais que remonta 350 anos:  a Saint-Gobain 
é reconhecida como um dos 100 Grupos mais Inovadores a nível mundial *.  
A Weber apoia-se na força  da Investigação & Desenvolvimento da  
Saint-Gobain e da sua longa experiência no desenvolvimento de materiais  
que oferecem maior resistência, facilidade de uso, durabilidade e eficiência.

•   Sustentável e durável: a Saint-Gobain investe continuamente nas suas 
marcas, beneficiando os clientes da Weber a longo prazo. 

•  Um Grupo industrial robusto e abrangente: os clientes Weber usufruem 
do compromisso da Saint-Gobain face  à  excelência industrial, à  qualidade  
do produto e serviço, comprovadas ao longo de gerações.

•  Um Grupo global que fornece soluções locais:  a flexibilidade e descentralização 
do modelo de negócios do Grupo Saint-Gobain permite à Weber satisfazer  
as necessidades locais dos seus clientes.

•  Investimento no futuro: Fazer parte da Saint-Gobain permite à Weber ter acesso a 
programas tipo “Multi-Conforto” e a uma série de projectos experimentais  
que mantém a Weber na vanguarda dos projectos de construção.
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

SERVIÇOS WEBER

LinhA AZuL 808 260 899

Linha exclusiva para distribuidores weber
A Weber tem à disposição dos seus 
distribuidores uma equipa de profissionais 
especializados para o ajudar a esclarecer todas 
as dúvidas sobre questões comerciais.
Fax: 808 260 899
e-mail: clientes@weber.com.pt

LinhA VeRde 800 200 025

Linha técnica dedicada  
a profissionais da construção
A Weber coloca ao dispor dos profissionais 
da construção uma Linha Verde grátis. Com 
um simples telefonema poderá obter todas 
as informações relativas a todas as questões 
técnicas.
Fax: 234 30 11 48
e-mail: info@weber.com.pt
Consulte a rede de ladrilhadores recomendados, 
disponível em www.weber.com.pt

FoRmAção

conhecimentos teóricos e práticos
A Weber  aposta continuamente na 
formação técnica certificada dos 
profissionais do setor, promovendo 
ações de formação teórica e prática nas 
suas diversas atividades.
Com a Formação Weber terá 
oportunidade de atualizar os seus 
conhecimentos sobre: Colagem e 
Betumação de Cerâmica; Revestimentos 
decorativos Weber; Sistemas ETICS; 
Reparação de Betão e Montagem; 
Tratamento de humidades; 
Regularização e Nivelamento de 
Pavimentos; Enchimentos Leves Leca®.

o GuiA webeR

informação sobre as nossas 
soluções
A Weber disponibiliza informação 
sobre a totalidade das suas soluções 
no Guia Weber. Consulte as soluções 
para os problemas mais comuns 
da construção. Saiba como aplicar 
os nossos produtos passo a passo. 
Consulte O Guia Weber.

website

Visite-nos em  
www.weber.com.pt

Agora com uma página renovada 
é ainda mais fácil encontrar toda 

a informação que necessita para a 
sua obra em qualquer altura do dia. 

Aceda em www.weber.com.pt 
e descubra todas as novidades.  
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documentAção e AmostRAs

material informativo e amostras reais
A Weber disponibiliza para consulta  amostras 
reais de produto. Verifique as cores e texturas 

possíveis dentro dos diversos tipos  
de acabamento que as soluções Weber  

lhe podem proporcionar.
É colocado também ao seu dispor 

documentação técnica, mostruários, folhetos 
e todo um conjunto de material informativo 

para o ajudar nas suas escolhas  
e no esclarecimento das suas dúvidas.

seRViço PÓs-VendA

Aconselhamento e acompanhamento
A Weber coloca à sua disposição uma 
equipa de profissionais especializados 
para o aconselhar e acompanhar 
para esclarecimentos adicionais na 
sua obra. disponibiliza ainda apoio 
constante na adequação de soluções 
à evolução dos materiais disponíveis 
em obra, com necessidades de 
caraterização específicas e exigências de 
conhecimento teórico e prático.

AssistênciA técnicA  
em obRA

Apoio na sua obra
A Weber presta apoio na sua obra. 
Para lhe apresentar as soluções 
construtivas mais adequadas para 
o seu caso específico, este serviço 
inclui: preconização de soluções; 
acompanhamento durante a 
aplicação; testes e ensaios em obra.

AFinAção de coRes

A sua cor favorita é uma realidade
A Weber torna a sua cor favorita 
numa realidade. Colocamos à 
disposição dos nossos clientes e 
utilizadores um serviço de afinação 
de cores para os produtos da gama 
weber.color e weber.plast decor, 
permitindo aproximar a cor do 
produto à cor da cerâmica ou a uma 
tonalidade específica.

website

Visite-nos em  
www.weber.com.pt

Agora com uma página renovada 
é ainda mais fácil encontrar toda 

a informação que necessita para a 
sua obra em qualquer altura do dia. 

Aceda em www.weber.com.pt 
e descubra todas as novidades.  

GARAntiA de sistemA  
weber.therm

confiança e tranquilidade  
nas nossas soluções

A Weber disponibiliza um serviço que cobre 
a responsabilidade por eventuais danos 

originados no sistema weber.therm pelo 
período de 10 anos, excluindo anomalias 

associadas a defeitos de construção.
Saiba mais informações  
em www.weber.com.pt.     
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FUTURO SUSTENTáVEL  E RESPONSABILIdAdE SOCIAL

ResPonsAbiLidAde sociAL

O Movimento ECO é um movimento da sociedade civil, que nasceu com o propósito de congregar vontades políticas, 
empresariais e sociais na prevenção e combate aos incêndios florestais, que todos os anos atingem o nosso país. 
Vive como fruto de uma parceria estabelecida entre empresas e/ou marcas, o Ministério da Administração 
Interna e o Ministério da Agricultura, desenvolvimento Rural e das Pescas.
O Movimento ECO tem como principal objectivo accionar a responsabilidade social das empresas e instituições, 
aproveitando os seus habituais meios de comunicação, para potenciar as capacidades de disseminação aos cida-
dãos de mensagens de prevenção relativas a comportamentos de risco relacionados com os incêndios florestais.
É com este intuito que a SGWeber Portugal se associa também a este Movimento, acreditando que todos 
podemos contribuir de forma responsável para a sustentabilidade do nosso tão rico património florestal. A 
floresta portuguesa representa cerca de 38.4% do nosso território e contribui de forma muito significativa para 
o desenvolvimento económico do país.
Todos somos socialmente responsáveis por contribuir para a sustentabilidade ambiental e económica nacional!

A SG WEBER PORTUGAL  ASSOCIA-SE 
AO MOVIMENTO ECO – EMPRESAS CONTRA OS FOGOS  

sustentAbiLidAde, inoVAção e eneRGiA

este é o nosso FutuRo!
Sabemos que o futuro depende de nós, do nosso 
empenho, da nossa energia, dos nossos valores,  
da nossa atitude e acima de tudo, depende das nossas 
ações. É por isso que na Saint-Gobain Weber Portugal 
definimos como objetivo primordial o reconhecimento 
como uma empresa e um grupo verdadeiramente 
sustentável, desenvolvendo uma atividade que 
respeita o meio envolvente, a sociedade e todos os seus 
intervenientes, num verdadeiro equilíbrio de forças.

cRescimento econÓmico sustentAbiLidAde AmbientAL ResPonsAbiLidAde sociAL

Produto

Embalagens adaptadas ao ponto de venda
Nova Gama de juntas

Argamassas com polímeros verdes
NOVO!s sistemas ITE
Betonilhas Leves
Protocolo Movimento ECO

Argamassas sem pó
Gama de produtos dedicados  
à renovação

Processos

WCM (World Class Manufacturing)

Certificação pela ISO9001
Robotização da linha de embalamento
Promoção e venda de soluções integradas- habitat

Serviços partilhados Saint-Gobain
Contact center
Reforço do centro de competência em colagem e betumação de cerâmica

Certificação pela ISO14001

Arquivo documental digital
Uniformização de paletes para Europalete

Valorização de residuos de produção  
(argila expandida) para incorporação nas cimenteiras
Utilização de biocombustíveis

Certificação pela OhSAS 18001
Comunicação orientada ao mercado da renovação
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Presente em Portugal desde 1990, a 
Weber investe continuamente no 
desenvolvimento de soluções inovadoras 
garantindo a qualidade na produção 
e comercialização de argamassas 
industriais.
Pertencendo a um Grupo internacional 
e operando descentralizadamente, a 
Weber compromete -se a prestar soluções 
e serviços ao Cliente com uma qualidade 
superior, satisfazendo-o plenamente 
e ajudando-o a desenvolver o seu 
negócio através do conhecimento do seu 
trabalho. 

A QuALidAde, Ambiente e seGuRAnçA

Os seus sistemas de Gestão Integrados – Qualidade 
Ambiente Segurança – implementados em todas as 
suas unidades de produção contribuem de forma 
responsável, sustentável e eficaz para a melhoria 
contínua no âmbito da:
- Conceção, produção e comercialização de argamassas;
- Fabricação de agregados leves de argila expandida.
A política QAS é o nosso compromisso e está presente 
no dia a dia de toda a organização. 
Cremos que é com a prática diária de ações e decisões 
que provam este compromisso que asseguramos a 
liderança no nosso setor de atividade, e consolidare-
mos um posicionamento de referência para todos os 
profissionais de construção e consumidores finais.

As FábRicAs

Localizadas em Aveiro, no Carregado e em Avelar, são 
centros que possuem as melhores tecnologias de 
fabrico, e onde as equipas de produção aplicam men-
talidade Lean que suportam os processos produtivos 
com valor para o cliente. 
A análise de causas e a tomada de ações que previ-
nam a repetição de problemas são valores essenciais 
para atingir os objetivos de melhoria da Segurança, 
Qualidade, e Produtividade e são um fator motivador 
do desempenho das equipas.

os LAboRAtÓRios

A aposta na Qualidade e na Inovação sempre foi uma 
estratégica consistente alicerçada pela formação 
contínua de técnicos especializados em Controlo de 
Qualidade e Investigação & desenvolvimento. 
As competências desta equipa e os meios técnicos dos 
seus laboratórios são fatores diferenciadores respon-
sáveis pela consistente excelência da qualidade dos 
seus produtos e soluções.

histoRiAL webeR

Para a alcançar a empresa assume os seguintes 
compromissos:
1. Cumprir as três promessas do conteúdo da marca:

- Com a Weber é fácil  
- A Weber conhece o trabalho dos seus clientes
- A Weber ajuda os seus clientes a fazer crescer o seu 
negócio

2. Desenvolver, produzir e comercializar produtos com 
qualidade, minimizando o respectivo impacte am-

biental e risco, e respeitando as leis, regulamentos 
vigentes e outros requisitos aplicáveis garantindo 
a satisfação dos clientes.

3. Prevenir a ocorrência de incidentes e acidentes 
pela gestão activa da Segurança e de Ambiente.

4. Responsabilizar os colaboradores pela sua segu-
rança e dos colegas, promovendo a meta “zero aci-
dentes de trabalho” e “zero doenças profissionais”.

5. Prevenir os danos ambientais pela:

 - Promoção do uso racional dos recursos materiais 
e energéticos que conduzam à meta de “zero aci-
dentes ambientais” e a “Máxima redução possível 
do impacto das nossas actividades”.

6. Formar e sensibilizar todos os colaboradores e par-
tes interessadas para a importância das questões da 
Qualidade, Ambiente e Segurança.

7. Definir objectivos e metas com vista à melhoria con-
tínua da eficácia do SGI.

PoLÍticA de QuALidAde Ambiente e seGuRAnçA (QAs)

1990

Compra da 
Fixicol: Aveiro 
e Carregado.

Automatização produção.
Aquisição do fundo  

de comércio da Stickfit.

Construção Centro  
Carregado.

Integração Grupo  
Saint-Gobain.

Aquisição do Grupo Maxit 
pelo Grupo  

Saint-Gobain.
Certificação Qualidade: 

Centro de Ourém.

Certificação Ambiente e 
Segurança 

   (NP EN ISO 14001 / OHSAS 18001/NP 4397): 

   Centros Argamassas de 
Aveiro e Carregado.

Certificação Qualidade 
(NP EN ISO 9001): 

   Centro Argila Expandida 
de Avelar.

Nova Gama Colagem.

Lançamento NOVO! 
conceito  

“Paredes Eficientes”.

Lançamento:  
Colas técnicas e Juntas.
Lançamento: “O Guia”.

Modernização  
do Centro de Aveiro.

Certificação Qualidade  
(NP EN ISO 9001):

   Centros de Aveiro  
e Carregado

Licenciamento  
e Certificação Ambiental:
   Centro de Avelar - Leca.

Lançamento: Nova Gama 
Juntas Coloridas.

1991
1992

1997
2000

2008 2010 2013

1993
1996

2001
2007

2009 2011

ARGILA ExPANdIdA

ARGAMASSAS

A WEBER EM PORTUGAL

A missão da Saint-Gobain Weber Portugal S.A. é proporcionar aos profissionais da construção  
soluções que tornem o seu trabalho mais fácil, mais económico e mais seguro.
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Colagem  
e Betumação  
de CerâmiCa
a Colagem e Betumação de CerâmiCa exige 
a utilização de produtos Com propriedades 
espeCífiCas, adaptadas aos diferentes materiais
e amBientes de oBra.
exCelente traBalhaBilidade, rendimento
melhorado e duraBilidade da apliCação
são apenas algumas das vantagens desta gama.

Consulte toda a informação 
sobre esta gama através  

da aplicação de códigos QR 
no seu smartphone. 



aspetos gerais 14

soluções weBer 24

Colas para interiores
 weber.col classic 70
 weber.col classic plus 72
 weber.fix basic 74
 weber.fix premium 76

Colas para exteriores
 weber.col flex XL 78
 weber.col flex L 80
 weber.col flex M 82
 weber.col flex S 84

Colas para renovação  
e apliCações espeCífiCas
 weber.col clean light 86
 weber.col rapid fluid 88
 weber.col rapid 90

Colas para pisCinas
 weber.col aquaplus 92

Juntas
 weber.color art 94
 weber.color flex 96
 weber.color premium 98
 weber.color slim 100
 weber.color epoxy 102
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aspetos gerais

as condições em que o material de colagem vai ser 
utilizado é um fator essencial a avaliar. por exemplo, 
no exterior as solicitações térmicas e mecânicas são 
muito superiores às verificadas no interior.

antes de executar um revestimento/pavimento ce-
râmico é essencial a realização prévia de um correto 
planeamento dos trabalhos. nesta etapa podem ser 
evitados possíveis erros que darão origem a problemas 
futuros.

algumas situações devem ser verificadas nesta fase, 
como a necessidade de existir uma camada de imper-
meabilização num piso térreo ou numa varanda, as 
limitações de deformação da estrutura, etc…

para escolher o cimento-cola adequado 
ao trabalho que se pretende realizar 
existem diversos fatores a ter em conta:
1. O local de aplicação, por exemplo: interior, exterior, 
fachada ou piscina;

2. O tipo de suporte, por exemplo: reboco ou betonilha, 
betão, gesso cartonado, madeira, cerâmica, etc.

3. O tipo de peças que vão ser aplicadas: azulejo, grés 
porcelânico, pedra natural ou pastilha, etc.

4. Solicitações térmicas ou mecânicas associadas 
à utilização do local, por exemplo: forte calor ou 
tráfego intenso.

as peças cerâmicas ou pedra devem ser selecionadas 
de acordo com as especificações e exigências previstas 
para o local, assim como o tipo de suporte em causa. 
em caso de dúvida, deverão ser realizados testes de 
avaliação de compatibilidade. (nestes casos, consulte 
a saint-gobain weber)

as colas a utilizar devem cumprir as especificações 
previstas, serem adequadas ao tipo de cerâmica sele-
cionada, local e condições de aplicação. por exemplo, 
fachadas ou piscinas são locais de elevado grau de exi-
gência tanto para a cola como para os revestimentos.

estes fatores em conjunto determinam as caracte-
rísticas a avaliar numa cola, por exemplo, aderência, 
resistência aos ciclos de gelo-degelo, tempo aberto 
ou deformabilidade.

Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

CritériOS de eSCOLha
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verificar a dureza em vários pontos do suporte com ajuda de 
um prego. o suporte é duro se os riscos forem superficiais. 
se o suporte não for suficientemente duro, deve ser eliminado 
e refeito para poder receber o revestimento.

sobre suportes pulverulentos aplicar o primário 
weber.prim ad para aumentar a resistência da superfície. 
em exteriores, consulte previamente a saint-gobain weber.

se ao molhar o suporte a água demorar a ser absorvida este 
diz-se de baixa absorção e devem adaptar-se as colas a este 
tipo de suporte. da mesma forma deve avaliar-se a presença 
de membranas de impermeabilização. 
(neste caso, consultar a saint-gobain  weber para avaliação 
de compatibilidade.)

se a água for rapidamente absorvida, isto é, em menos de 
1 minuto, o suporte é demasiado poroso. neste caso, deve 
ser aplicado o primário weber.prim rP.

a planeza é verificada com uma régua de 2 m. para permitir 
a colagem direta, os defeitos não deverão ser superiores a 5 
mm em relação à régua.
se os defeitos num 1 m2 forem superiores a 20% são consi-
derados generalizados e devem ser corrigidos.

nos pavimentos o suporte deve ter inclinação mínima de 
1,5% direcionada para portas de saída ou ralos e tubos de 
queda no caso de coberturas ou terraços.

PLaNiMetria

Como verificar se o suporte 
está plano

POrOSidade

Como verificar a porosidade 
dum suporte de cimento

dUreZa

Como verificar se um suporte  
é suficientemente duro  
e resistente

diagNóStiCO e PreParaçãO dO SUPOrte

1

2

3
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aspetos gerais

Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

no caso de suportes à base de cimento ou cerâmica é neces-
sário antes da colagem de novo revestimento verificar se este 
se encontra aderente. Com a ajuda de um martelo verificar 
se existem zonas que soem a oco. Caso existam, é necessário 
retirá-las e refazê-las com nova argamassa ou com novas 
peças similares. no limite, realizar um ensaio de aderência 
e verificar a condição de aderência, no mínimo, de 0,3mpa.

no caso de interiores com suportes pintados realizar o teste 
da quadrícula, formando quadrados de 2x2 mm numa su-
perfície de 10x10 cm. se 80% dos quadrados ficar aderido à 
base a pintura é aderente, e pode receber novo revestimento 
utilizando a cola adequada.

aderÊNCia

Como verificar se um suporte 
antigo tem aderência

diagNóStiCO e PreParaçãO dO SUPOrte (cont.)

4

o suporte deve encontrar-se sempre livre de poeiras, óle-
os, tintas ou qualquer outra substância que prejudique a 
aderência do cimento-cola. em algumas situações pode ser 
necessário utilizar um primário de aderência.

nos suportes de betão deve eliminar-se todos os restos de 
óleos descofrantes ou hidrófugos de superfície, assim como 
leitadas superficiais pouco resistentes mediante a utilização 
de jatos de água a alta pressão, jato de areia ou escovagem.

LiMPeZa

o suporte deve estar limpo 
para permitir a aderência  
da cola

5

hUMidade

o suporte deve estar seco para 
garantir uma boa colagem

os suportes devem estar perfeitamente secos antes de colar 
o revestimento pelo que o excesso de humidade deve ser 
eliminado.
os suportes de base cimentícia não devem exceder os 10% de 
humidade antes da colagem.
os suportes à base de gesso não devem ter humidade superior 
a 3%. dependendo das condições o gesso pode atingir este 
estado em 2 semanas ou em vários meses.

Comprovar que não existe humidade por ascensão capilar. 
Caso exista, é necessário proceder a um tratamento prévio 
de impermeabilização.

6
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verificar se a resistência do suporte é adequada às 
solicitações a que estará sujeito face ao revestimento 
selecionado. peças de grande formato e de peso ex-
cessivo sobre suportes pouco resistentes, por exemplo 
de gesso, originarão o descolamento prematuro das 
mesmas.

em função do formato de peça a colar e o estado do 
suporte deve-se selecionar o tamanho da talocha 
denteada a utilizar para espalhar a cola, tendo em 
consideração que a totalidade da área da peça deve 
ficar em contacto com a cola.

da mesma forma, deve-se ter em conta a técnica de 
colagem a usar: simples ou dupla colagem. Quando 
as peças têm formato superior a 900 cm2 ou em ex-
terior deve ser feita sempre colagem dupla, ou seja, 
espalhando com a ajuda da talocha denteada cola no 
suporte e no tardoz da peça.

COLageM e betUMaçãO de reVeStiMeNtOS

2 31

ao fazer o assentamento das peças, estas devem ser 
colocadas ligeiramente afastadas da sua posição e 
arrastadas até à sua localização final fazendo um 
ligeiro movimento com os dedos. usar o martelo de 
borracha se necessário para garantir que os cordões 
de cola foram bem esmagados.

durante a aplicação é conveniente levantar aleato-
riamente algumas peças para verificar se realmente 
os cordões de cola se encontram bem esmagados, e 
se a totalidade do tardoz das peças está preenchido 
com cola.

devem limpar-se as juntas do excesso de cola de 
forma a ficarem prontas para serem completamen-
te preenchidas. esta limpeza permite que as juntas 
fiquem completamente preenchidas com argamassa 
ficando com uma maior resistência e com uma melhor 
uniformidade de cor.

5 64

decorridas 24 a 48 horas da aplicação do revestimento 
pode iniciar-se o trabalho de betumação. as argamas-
sas de juntas devem ser preparadas apenas com a 
quantidade de água indicada na embalagem, de forma, 
a obter uma pasta consistente e não uma «leitada». o 
excesso de água altera o resultado final do trabalho 
- provocando manchas e falta de resistência  - que 
muitas vezes é difícil de recuperar.

as argamassas de juntas devem ser aplicadas com 
uma talocha de borracha, na diagonal relativamen-
te à direção das juntas. as argamassas devem ser 
aplicadas garantindo que todos os espaços ficam 
completamente preenchidos.
no final da aplicação deve fazer-se uma limpeza geral 
para retirar alguns resíduos de argamassa de juntas 
que tenham ficado sobre as peças, evitando que en-
dureçam e dificultem posteriormente a limpeza final. 

na limpeza final deve ter-se o cuidado de não utili-
zar água a mais durante a limpeza, de forma a não 
manchar as argamassas coloridas, podendo ficar estas 
esbranquiçadas. na limpeza final deve ainda ter-se o 
cuidado de não arrastar para cima da junta endurecida 
o pó muito fino da argamassa, que fica sobre a cerâ-
mica, sob pena de manchar a junta. deve utilizar-se 
uma esponja ou pano húmido para limpar as peças 
cerâmicas com resíduos de argamassas de juntas. 

8 97
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tiPOS de jUNtaS

os revestimentos estão sujeitos  
a muitas tensões em consequência  
das variações de temperatura e humidade,  
assim como das sobrecargas a que as  
construções estão submetidas.  
uma forma de aliviar ou absorver estes esforços  
evitando o destacamento das peças é prevendo juntas  
no revestimento e pavimento  a executar. 

na colocação de cerâmica 
ou pedra natural devem 
ser sempre previstas juntas 
entre peças e nas mudanças 
de planos.

espaço regular deixado entre duas peças. a largura destas 
juntas deve ser calculada em função das características das 
peças a colar e da utilização prevista para o revestimento.
a sua função é a de:
- absorver parte das deformações do revestimento;
- compensar as eventuais diferenças dimensionais entre peças;
- facilitar a substituição de peças em eventuais ações de 

manutenção;
- permitir trocas de vapor de água em fachadas.

encontra-se na mudança de planos, seja no encontro entre 
paredes e pavimentos ou esquinas de paredes.
a sua função é de:
- delimitar os vários painéis de revestimento aliviando 

as tensões geradas pelo movimento do suporte ou do 
próprio revestimento.

jUNta de COLOCaçãO jUNta PeriMetraL e OU eSqUiNa

as grandes áreas de colagem 
devem ser fracionadas 
e as juntas estruturais 
respeitadas.

subdivide áreas contínuas de colagem em frações mais pe-
quenas.
a área máxima recomendável em pavimentos é:
- interior: 32 m2 ou quando um dos lados excede os 8 m con-

tínuos
- exterior: 25 m2 ou quando um dos lados tem mais do que 

5 m contínuos
em paredes é:
- interior: 32 m2 ou quando um dos lados excede os 8 m.
- exterior: a cada 3 m na horizontal e a cada 5 m na vertical.

espaço regular entre duas estruturas previsto no projeto 
para aliviar as tensões provocadas pelo movimento das 
mesmas e cargas mecânicas. por exemplo: junta que divide 
dois blocos de apartamentos.    
esta junta já existe na fase de construção dos edifícios e deve 
ser respeitada quando for colado o revestimento.

jUNta de fraCiONaMeNtO jUNta eStrUtUraL

Junta perimetral/esquina
Junta de fracionamento vertical
Junta de fracionamento horizontal

eSqUeMa de LOCaLiZaçãO de jUNtaS NO eXteriOr

a weBer saBe de Cor - gama de Juntas Coloridas
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PeSqUiSa

procure o produto que melhor responde  
às suas necessidades indicando um a um 
os requisitos da obra que pretende efetuar.

COMParaçãO

analise as possibilidades que os produtos 
oferecem numa escolha que pode ser feita, 
inclusivé, por comparação.

eSCOLha

veja em que página se encontra o produto 
e aceda à informação detalhada  
sobre o problema que pretende resolver,  
o modo de aplicação  
e todas as caraterísticas técnicas.

COLageM  de CerâMiCa
tOdOS OS tiPOS de CerâMiCa  (ver notas no final do Guia de escolha)

local SUPoRTE FoRMaTo PRoDUToS consultar 
página

Betonilha
Betão

< 7.200 cm2 (120x60)
weber.col flex L 80

weber.col clean light 86

< 5.000 cm2 (100x50) weber.col flex M 82

< 3.600 cm2 (60x60) weber.col flex S 84

< 2.045 cm2 (45x45) weber.col classic plus 72

Pavimentos aquecidos (Betonilhas/Autonivelantes)
Impermeabilizações de base cimentícia (tipo weber.tec 824 e weber.dry Kf)
Impermeabilizações de base acrílica (tipo weber.dry lastic)

< 7.200 cm2 (120x60)
weber.col flex L 80

weber.col clean light 86

< 2.500 cm2 (50x50) weber.col flex M 82

Painéis de madeira (Suporte pode necessitar de uma pré-preparação) *

< 7.200 cm2 (120x60) weber.col flex XL 78

< 3.600 cm2 (60x60) weber.col flex L 80

< 900 cm2 (30x30) weber.col flex M 82

Revestimento cerâmico ou Pedra natural
< 7.200 cm2 (120x60) weber.col clean light 86

< 3.600 cm2 (60x60) weber.col rapid fluid 88

Betonilha
Betão

< 7.200 cm2 (120x60) weber.col flex XL 78

< 3.600 cm2 (60x60) weber.col flex L 80

< 2.500 cm2 (50x50) weber.col flex M 82

< 900 cm2 (30x30) weber.col flex S 84

Impermeabilizações de base cimentícia (tipo weber.tec 824 e weber.dry Kf)
Impermeabilizações de base acrílica (tipo weber.dry lastic)

< 7.200 cm2 (120x60) weber.col flex XL 78

< 3.600 cm2 (60x60) weber.col flex L 80

< 2.500 cm2 (50x50) weber.col flex M 82

Revestimento cerâmico ou pedra natural
< 7.200 cm2 (120x60) weber.col flex XL 78

< 3.600 cm2 (60x60) weber.col rapid fluid 88

PaViMeNtOS 
iNteriOreS

* Utilizar como primário weber.prim AD

PaViMeNtOS
eXteriOreS
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aspetos gerais

COLageM  de CerâMiCa (cont.)
tOdOS OS tiPOS de CerâMiCa  (ver notas no final do Guia de escolha)

local SUPoRTE FoRMaTo PRoDUToS consultar 
página

Betão
Reboco à base de cimento
Reboco à base de cal

< 7.200 cm2 (120x60)
weber.col flex L 80

weber.col clean light 86

< 5.000 cm2 (100x50) weber.col flex M 82

< 3.600 cm2 (60x60) weber.col flex S 84

< 2.400 cm2 (40x60) weber.col rapid 90

< 900 cm2 (30x30)
weber.fix premium 76

weber.fix basic 74

< 1.800 cm2 (30x60) weber.col classic plus 72

Reboco de gesso *
Placas de gesso cartonado *
Placas de gesso cartonado hidrofugado *

< 7.200 cm2 (120x60) weber.col flex L 80

< 2.500 cm2 (50x50) weber.col flex M 82

< 2.400 cm2 (40x60) weber.col rapid 90

< 900 cm2 (30x30) weber.fix premium 76

Placas de poliestireno para cerâmica
Impermeabilizações de base cimentícia (tipo weber.tec 824 e weber.dry Kf)

< 7.200 cm2 (120x60)
weber.col flex XL 78

weber.col flex L 80

< 2.500 cm2 (50x50) weber.col flex M 82

< 900 cm2 (30x30) weber.fix premium 76

Painéis de madeira (suporte pode necessitar de uma pré-preparação) *

< 7.200 cm2 (120x60) weber.col flex XL 78

< 3.600 cm2 (60x60) weber.col flex L 80

< 900 cm2 (30x30) weber.col flex M 82

Revestimento cerâmico ou pedra natural
< 7.200 cm2 (120x60) weber.col clean light 86

< 900 cm2 (30x30) weber.fix premium 76

Revestimento de pintura (verificar aderência e suporte da tinta) < 900 cm2 (30x30) weber.fix premium 76

Betão
Reboco à base de cimento
Reboco à base de cal

< 3.600 cm2 (60x60) weber.col flex XL 78

< 2.400 cm2 (40x60) weber.col flex L 80

< 1.800 cm2 (30x60) weber.col flex M 82

< 300 cm2 (10x30) weber.col flex S 84

weber.therm keramic plus
< 3.600 cm2 (60x60) weber.col flex XL 78

< 2.400 cm2 (40x60) weber.col flex L 80

weber.therm keramic light ** < 900 cm2 (30x30) weber.col flex L 80

ParedeS 
iNteriOreS

* Utilizar como primário weber.prim AD
** Na colagem de azulejos sobre o sistema weber.therm keramic light, usar o weber.col flex S.

ParedeS
eXteriOreS
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TOdOs Os TipOs dE CErâMiCA  (ver notas no final do Guia de escolha)

CErâMiCA pOrOsA/AbsOrvEnTE (> 6%)  (1)

(1) Para os restantes locais, suportes e formatos, seguir guia de escolha de todos os tipos de cerâmica.

* Necessário avaliar ação química.

nOTAs:
- Revestimentos com  resinas, redes ou tecidos, no tardoz devem ser coladas com weber.color epoxy. Estas impregnações ou reforços têm de garantir aderência suficiente 

para poderem ser coladas.
- Devido ao possível empeno, revestimentos de médio e grande formato, com o dobro do comprimento face à largura devem ser colados com:  

weber.col flex L, weber.col clean light, weber.col flex XL ou weber.col rapid.
- Em pavimentos de tráfego intenso, tais como, comerciais, zonas de cargas pesadas, circulação automóvel, entre outros, usar no mínimo o weber.col flex M.

LOCAL SUPORTE FORMATO PRODUTOS consultar 
página

Piscinas e Saunas de uso privado
Balneários de uso coletivo

< 7.200 cm2 (120x60) weber.color epoxy 102

< 2.500 cm2 (50x50) weber.col flex L 80

< 900 cm2 (30x30)
weber.col flex M 82

weber.col aquaplus 92

Piscinas e Saunas de uso coletivo < 7.200 cm2 (120x60) weber.color epoxy 102

Cozinhas de serviço coletivo
Zonas comerciais/industriais com intenso tráfego e sistemática limpeza

< 7.200 cm2 (120x60)
weber.col flex XL 78

weber.color epoxy 102

< 2.500 cm2 (50x50) weber.col flex L 80

Zonas sujeitas a contacto com químicos *
Chapas metálicas < 7.200 cm2 (120x60) weber.color epoxy 102

LOCAis
EspECiAis

pAviMEnTOs 
inTEriOrEs

pArEdEs 
inTEriOrEs

LOCAL SUPORTE FORMATO PRODUTOS consultar 
página

Betonilha e Betão

< 3.600 cm2 (60x60) weber.col classic plus 72

< 1.800 cm2 (30x60) weber.col classic 70

Betão
Reboco à base de cimento
Reboco à base de cal

< 2.025 cm2 (45x45) weber.col classic plus 72

< 1.200 cm2 (30x40) weber.col classic 70
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aspetos gerais

gUia de eSCOLha - jUNtaS

CONSUMO daS jUNtaS

✓ ✓ utilização mais adequada ✓ utilização possível ✗ não adequado

gUia de betUMaçãO weber.color art weber.color flex weber.color premium weber.color slim weber.color epoxy

largura de junta 2 a 10 mm 2 a 20 mm 2 a 15 mm 2 a 5 mm 2 a 15 mm

interior • • • • •
exterior • • • •
acabamento liso areado fino liso liso areado fino

paredes/pavimentos • • • • •
caMPoS DE UTIlIZaÇÃo

zonas de duche ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cozinhas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

lavandarias ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

renovação de juntas antigas ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓

lâmina cerâmica e retificados ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓

piscinas privadas ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓

piscinas públicas ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓

garagens com tráfego intenso ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

fachadas ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Junta rústica em pedra natural ✗ ✓ ✗ ✗ ✓

terraços e varandas ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

consultar página 94 96 98 100 102

Pode calcular outros consumos através da fórmula, tendo em atenção que:
“l” = largura da junta (mm), “h” = altura da peça (mm) e “a” x “B” = tamanho da peça (cm)

* Considerando uma espessura de 5 mm.
os valores indicados na tabela baseiam-se em cálculos teóricos servindo de mera orientação para o utilizador, uma vez que não têm em consideração variáveis 
associadas às condiçoes reais de cada obra.

0,16 x l x H x axB
a+B

FoRMaTo 
DaS PEÇaS

laRGURa DaS JUNTaS

Pavimentos (kg/m2) 10 mm espessura Revestimentos (kg/m2) 8 mm espessura

2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

2,5x2,5 mm* 1,20 - - - - - - 1,00 - - - - - -

10x10 mm 0,64 0,96 1,28 1,60 1,92 2,56 3,20 0,51 0,77 1,20 1,28 1,54 2,05 2,56

15x15 mm 0,43 0,64 0,85 1,07 1,28 1,71 2,13 0,34 0,51 0, 68 0,85 1,02 1,37 1,71

20x20 mm 0,32 0,48 0,64 0,80 0,96 1,28 1,60 0,26 0,38 0,51 0,64 0,77 1,02 1,28

33x33 mm 0,19 0,29 0,39 0,48 0,58 0,78 0,97 0,16 0,23 0,31 0,39 0,47 0,62 0,78

30x50 mm 0,17 0,26 0,34 0,43 0,51 0,68 0,85 0,14 0,20 0,27 0,34 0,41 0,55 0,68

30x60 mm 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,64 0,80 0,13 0,19 0,26 0,32 0,38 0,51 0,64

45x45 mm 0,14 0,21 0,28 0,36 0,43 0,57 0,71 0,11 0,17 0,23 0,28 0,34 0,46 0,57

50x50 mm 0,13 0,19 0,26 0,32 0,38 0,51 0,64 0,10 0,15 0,20 0,26 0,31 0,41 0,51

60x60 mm 0,11 0,16 0,21 0,27 0,32 0,43 0,53 0,09 0,13 0,17 0,21 0,26 0,34 0,43

45x90 mm 0,11 0,16 0,21 0,27 0,32 0,43 0,53 0,09 0,13 0,17 0,21 0,26 0,34 0,43
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PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

Neste sentido, a durabilidade do sistema de pavimento 
ou revestimento consegue-se através da escolha de 
uma cola de ligantes mistos e uma técnica de colagem 
adequada.

As excelentes propriedades mecânicas, nomeadamente 
a resistência ao desgaste, permite a aplicação do grés 
porcelânico em áreas industriais, zonas de tráfego 
intenso onde o grau de exigência é muito elevado.

Os materiais de colagem tradicionais não proporcio-
nam uma aderência eficaz ao grés porcelânico pelo 
fato deste ter absorção de água quase nula.

Adicionalmente, quanto maior for o formato da peça 
de grés porcelânico maior a tendência para apresentar 
curvatura (próprias do processo de fabrico e dentro dos 
limites previstos nas normas europeias), diminuindo 
a superfície de contacto entre a cola e a peça.

weber.col flex S
Colagem de peças cerâmicas de pequeno 
formato em exteriores p.84

Gama weber.color 
Argamassas coloridas para juntas p. 94 a 103

Aspetos gerais p. 14 a 23

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 15 e 16

Colagem de grés 
porcelânico 
em interior

1 2

3 4

prOblemA
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PRODUTOS UTILIZADOS

Depois da colagem das peças deixar endurecer a cola durante 
24 horas, no mínimo, antes de proceder à betumação. O preen-
chimento das juntas deve ser feito com uma das argamassas 
coloridas da gama weber.color.

Colocar a peça sobre a cola e apertar com um ligeiro movi-
mento circular até conseguir esmagar os sulcos deixados pela 
talocha e o nivelamento da peça.  No interior recomenda-se 
que as juntas de colocação tenham no mínimo 2 mm de 
largura. Quando as áreas em questão são elevadas devem 
prever-se igualmente juntas de fracionamento, preenchidas 
com materiais elásticos do tipo mástique ou perfis adequados. 

Comprovar que o suporte se encontra preparado para a apli-
cação do revestimento escolhido. Após amassar weber.col 
classic plus com água, fazer um barramento fino e apertado 
sobre o suporte com a ajuda do lado liso da talocha de forma 
a regularizar a porosidade e a criar uma melhor aderência à 
superfície.

logo em seguida, espalhar a cola com a face denteada da 
talocha adequada ao formato da peça a colar. para peças de 
formato superior a 900 cm2 deve efetuar-se colagem dupla 
espalhando cola no tardoz da peça cerâmica.

weber.col classic plus

Cimento-cola  
para colagem  
de cerâmica  
de baixa absorção 
de água  
em interior.
p. 72

1 2

3 4

sOluçãO weber
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PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

Os produtos à base de cimento portland não são 
apropriados para colagem sobre suportes de gesso. 
Na presença de humidade, este tipo de cimento e o 
gesso  são quimicamente incompatíveis provocando 
reações que originam produtos expansivos e acabam 
por originar o destacamento dos revestimentos ou a 
degradação acelerada do gesso.

Desta forma, é mais indicado utilizar pastas adesivas 
ou outras colas cujo ligante seja diferente do cimento 
portland. Alternativamente podem-se proteger estas 
superfícies por aplicação de um primário.

Gama weber.color 
Argamassas coloridas para juntas p. 94 a 103

Aspetos gerais p. 14 a 23

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 15 e 16

Colagem de 
cerâmica sobre 
suportes de gesso 
em interior

existem inúmeros materiais à base de gesso que servem 
de superfície de colagem, como os painéis de gesso car-
tonado, os blocos de gesso ou mesmo o gesso projetado, 
todos eles com diferentes propriedades. essencialmente, 
absorção de água, flexibilidade e resistência superficial.  

Os grandes formatos e o elevado peso das peças 
acresce como fator fundamental da escolha da cola 
adequada para a fixação dos elementos.

1 2

3 4

prOblemA
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PRODUTOS UTILIZADOS

Qualquer que seja o suporte à base de gesso deve comprovar-
se que o mesmo possui a resistência adequada ao peso do 
revestimento previsto colar. O mesmo deve encontrar-se limpo, 
seco e perfeitamente coeso. 

No caso das placas de gesso cartonado ou dos blocos de gesso, 
todas as juntas devem ser previamente tratadas conforme 
instruções do fabricante. weber.fix premium e weber.col 
rapid são as alternativas adequadas para a colagem sobre 
suportes de gesso.

weber.col rapid formulado sem cimento portland pode 
ser aplicado diretamente sobre o gesso. preparar o produ-
to com a água indicada e apenas a quantidade necessária.  
weber.col rapid é uma cola de secagem rápida. estender a cola 
com a talocha adequada ao tamanho da peça e assentá-la 
de imediato, pressionando bem os cordões.

weber.fix premium aplica-se previamente com barramento fino 
sobre o suporte com a face lisa da talocha para dar ao suporte 
maior resistência à humidade. A espessura do barramento deve 
ter 1,5 a 2 mm, devendo incorporar rede fibra de vidro de malha 
(2x2) mm. Deixar secar no mínimo 24 horas. A colagem do re-
vestimento deve ser realizada usando uma talocha de 5 a 6 mm 
para espalhar a cola. 
prever sempre juntas de colocação entre peças com o mínimo 
de 2 mm. 
betumar apenas após 48 horas.

weber.col rapid

Cimento-cola  
de secagem rápida 
para colagem de 
cerâmica ou pedra 
natural em paredes 
e pavimentos 
sem libertação de 
poeira.
p. 90

weber.fix premium

pasta adesiva de 
elevada resistência 
à humidade para 
colagem de peças 
cerâmicas de formato 
médio e grande, 
também sobre 
superfícies de gesso.
p. 76

1 2

3 4

sOluçãO weber
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PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

weber.col flex L
Colagem de cerâmica e pedra natural  
de médio e grande formato  
em exteriores p. 80

weber.color premium
Argamassa colorida de acabamento liso  
para juntas anti-fungos p. 98

weber.color slim
Argamassa colorida de acabamento liso  
para renovação de juntas p. 100

Aspetos gerais p. 14 a 23

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 15 e 16

Colagem 
de lâmina 
cerâmica

um dos mais notáveis desenvolvimentos da indús-
tria cerâmica está relacionado com a excepcional 
diminuição da espessura das peças. estes materiais 
de revestimento têm espessuras entre 3 e 7,5 mm 
podendo ser fornecidos com ou sem um reforço de 
malha de fibra de vidro e resina, dependendo das 
aplicações previstas.

uma vez que se trata de grés porcelânico de espes-
sura reduzida é de extrema importância que a sua 
instalação seja feita com o máximo cuidado, de forma 
a garantir a resistência adequada do revestimento. 
um dos cuidados fundamentais na aplicação das peças 
é a total cobertura do tardoz com adesivo (colagem 
dupla) para não existirem «zonas ocas» que fragilizem 
a resistência nessa área.  

As zonas não preenchidas com cola deixam espaços 
vazios entre a peça e o suporte, o que em caso de 
tensão as torna zonas suscetíveis de rutura, ou seja, 
a peça parte com muito mais facilidade nestas áreas. 
Neste caso, os pavimentos são mais sensíveis. 
De igual forma, as peças de maior formato  
apresentam-se como um desafio para o aplicador 
quando a cobertura total da peça é exigida.

As peças reforçadas com fibra de vidro e uma resina 
polimérica exigem colas de elevada aderência e de-
formabilidade, uma vez que a ligação é feita a este 
material e não ao grés porcelânico.
A aplicação prevista para o revestimento deve ter em 
consideração estas duas propriedades da cola.

1 2

3 4

prOblemA
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PRODUTOS UTILIZADOS

espalhar a cola sobre o suporte e no tardoz da peça com a 
ajuda da talocha denteada. Colocar a peça de forma a que esta 
assente completamente sobre a cola. É de extrema importância 
garantir que todo o tardoz é coberto por cola, pelo que deve 
usar-se uma talocha de betumação para bater as peças, em 
vez do maço de borracha para não existir risco de fratura.

selecionar a cola a usar tendo em conta o formato da 
peça, a deformabilidade necessária e o local de aplicação.  
weber.col flex XL, weber.col clean light e weber.color epoxy 
são adesivos compatíveis com a maioria das resinas utilizadas 
no reforço de lâminas cerâmicas. 
No entanto, é fundamental verificar que as peças reforçadas 
com resinas e rede possuem espaços vazios que permitam a 
ancoragem da cola no tardoz da mesma.

Após o assentamento das peças e garantido o recobrimento da 
mesma com cola, é necessário remover totalmente o excesso 
de cola nas juntas. tratando-se de peças na maioria com 3 mm, 
é importante que esta espessura exista para preenchimento 
com argamassa de juntas. esta é a espessura mínima para 
garantir a resistência exigida para a argamassa de juntas.

preencher as juntas, após remoção das cruzetas distancia-
doras com a weber.color slim. limpar logo em seguida com 
esponja ligeiramente humedecida para evitar a carbonatação 
da mesma.
realizar uma limpeza final no dia seguinte à aplicação com 
pano seco ou ligeiramente humedecido.

weber.col clean light

Cimento-cola 
deformável de 
elevado rendimento 
e sem libertação de 
poeiras para cerâmica 
e pedra natural  
em pavimentos  
e revestimentos.
p. 86

weber.col flex XL

Cimento-cola 
altamente 
deformável  
de elevado grau de 
impermeabilidade 
para colagem  
de cerâmica e pedra 
natural de grande 
formato em exterior.
p. 78

weber.color epoxy

Argamassa epoxy  
de elevada  
resistência química 
para colagem  
e betumação  
de revestimentos 
cerâmicos. Adequada 
para piscinas.
p. 102

1 2

3 4

sOluçãO weber
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PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

weber.col flex XL
Colagem de cerâmica e pedra natural  
de grande formato em exterior p. 78

weber.col clean light 
Colagem de cerâmica e pedra natural  
em pavimentos e revestimentos interiores  
e exteriores p. 86

Gama weber.color 
Argamassas coloridas para juntas p. 94 a 103

Aspetos gerais p. 14 a 23

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 15 e 16

Colagem de 
cerâmica sobre 
cerâmica ou tinta 
em parede interior

Quer as peças cerâmicas vidradas, quer as superfícies 
pintadas são bases sem qualquer absorção de água, 
pelo que a colagem com cimento-cola é mais difícil.

para  uma colagem de cerâmica eficaz sobre peças 
cerâmicas vidradas ou sobre tinta é mais adequado 
utilizar pastas adesivas prontas a aplicar.
No caso de riscos elevados de secagem, podem usar-se 
colas de base de cimento e ligante orgânico.

A indústria cerâmica fornece, hoje em dia, revesti-
mentos de diversos formatos e variadas cores. peças 
de design moderno que conduzem à renovação dos es-
paços revestidos com peças cerâmicas desatualizadas.

existem, por outro lado, muitas zonas habitáveis que 
podem ser modernizadas através da colocação de um 
novo revestimento cerâmico ou em pedra natural.

1 2

3 4

prOblemA
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PRODUTOS UTILIZADOS

No caso do suporte a revestir ser em cerâmica antiga, deve 
verificar-se se este está bem aderente. Caso existam peças 
cerâmicas que soem a oco, estas devem ser removidas e o 
suporte regularizado com weber.rep basic.

Quando o suporte a revestir estiver pintado, deve eliminar-se 
a tinta que não se encontra aderente. Deve fazer-se o teste 
da quadrícula para averiguar o estado de adesão da tinta ao 
suporte e assegurar que a que não é retirada fica bem aderente.

Depois de ter efetuado estas verificações deve lavar-se o 
suporte, de forma a eliminar os vestígios de gordura e pó. 
Depois da lavagem deve deixar-se secar o suporte. Aplicar 
weber.fix premium espalhando a pasta adesiva com a ajuda 
de uma talocha denteada adequada ao formato da nova peça 
cerâmica a colar.

Aplicar as novas peças cerâmicas sobre a pasta adesiva 
espalhada sobre o suporte e pressionar para garantir uma 
adesão perfeita. Deve deixar-se secar no mínimo 48 horas. 
Os tempos de secagem da pasta adesiva são maiores para 
baixas temperaturas, humidade elevada, peças de grande 
formato e juntas estreitas.

weber.fix premium

pasta adesiva de 
elevada resistência 
à humidade para 
colagem de peças 
cerâmicas de formato 
médio e grande, 
também sobre 
superfícies de gesso.
p. 76

weber.rep basic

Argamassa  
de reparação  
não estrutural.
p. 290
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

Gama weber.color 
Argamassas coloridas para juntas p. 94 a 103

Aspetos gerais p. 14 a 23

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 15 e 16

renovação rápida 
de pavimentos 
de superfícies 
comerciais

Nos pavimentos destas superfícies comerciais devem 
utilizar-se peças cerâmicas adaptadas às solicitações 
de tráfego a que o pavimento vai estar sujeito.

para fazer a colagem destas peças cerâmicas devem 
utilizar-se cimentos-cola de aderências elevadas, 
flexíveis e resistentes a grandes cargas pontuais. Os 
cimentos-cola utilizados nestas obras de renovação 
devem ser de secagem rápida para permitir a conclu-
são da obra o mais rapidamente possível.

Os pavimentos das superfícies comerciais estão su-
jeitos a um desgaste elevado e, por isso, devem ser 
renovados periodicamente.

A renovação de um pavimento de uma superfície 
comercial implica a não utilização desse espaço, o 
que acarreta custos elevados para o dono-de-obra. A 
redução dos prazos de execução da obra obriga a uma 
criteriosa seleção dos materiais a usar.
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PRODUTOS UTILIZADOS

Aplicar weber.col rapid ou weber.col rapid fluid com a ajuda 
de uma talocha denteada. A escolha da talocha denteada deve 
depender do tamanho da peça a colar. para peças maiores 
devem utilizar-se talochas de maior formato ou com formato 
em meia-lua.

Após 6 horas da colagem do pavimento pode iniciar-se a 
betumação das juntas de colocação.
para esta operação deve utilizar-se um produto da gama 
weber.color.

Antes da renovação do pavimento, este deve ser sondado e 
devem ser retiradas todas as peças cerâmicas que soem a oco. 
Depois de retiradas estas peças cerâmicas deve regularizar-se 
o pavimento e deve fazer-se uma limpeza cuidada. Devem 
prever-se juntas de fracionamento no novo revestimento 
com perfis adequados ao uso do pavimento.

Amassar weber.col rapid ou weber.col rapid fluid com a 
água indicada na embalagem. A consistência do produto  
weber.col rapid fluid é mais fluida quando comparada com 
a dos outros cimentos-cola.

weber.col rapid fluid

Cimento-cola 
fluído  
de secagem rápida 
para colagem  
de cerâmica  
ou pedra natural 
em pavimentos.
p. 88

weber.col rapid

Cimento-cola  
de secagem rápida 
para colagem de 
cerâmica ou pedra 
natural em paredes 
e pavimentos 
sem libertação de 
poeira.
p. 90
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

No caso do pavimento ser constituído por vários pai-
néis de madeira de grandes dimensões, a zona das 
juntas é aquela onde existem maiores riscos de rutura.

para se evitarem os riscos referidos anteriormente, será 
necessário fazer uma correta preparação do suporte 
e utilizar produtos de colagem e de juntas que sejam 
deformáveis.

Quer os cimentos-cola quer as pastas adesivas, con-
têm água enquanto na fase de amassado. esta água 
ao entrar em contacto com a madeira provoca um 
aumento de volume.

Com o peso do produto de colagem e da cerâmica, 
a madeira deforma-se com muita facilidade. esta 
deformação pode originar descolamentos das peças 
cerâmicas.

Gama weber.color 
Argamassas coloridas para juntas p. 94 a 103

weber.floor fluid 
Argamassa autonivelante de enchimento 
reforçada com fibras p. 342

Aspetos gerais p. 14 a 23

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 15 e 16

renovação 
de um pavimento 
em madeira
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PRODUTOS UTILIZADOS

Aplicar weber.prim AD por todo o pavimento de madeira. 
Deixar secar durante 3 a 6 horas. espalhar weber.col flex L 
ou weber.col rapid, dependendo da necessidade de ter um 
cimento-cola de secagem rápida, com uma talocha denteada 
adequada. Aplicar a cerâmica com o cimento-cola recomen-
dado e pressionar as peças até se conseguir o completo es-
magamento dos cordões de cola.

Deixar endurecer a cola entre 24 a 48 horas e só depois pre-
encher as juntas de colocação com um produto da gama  
weber.color. para utilizar o novo pavimento deve esperar-se 
entre 1 a 3 dias, dependendo do tráfego esperado.

Antes de fazer a colagem da cerâmica deve analisar-se o 
suporte. Verificar se este está plano, estável e resistente. se o 
suporte não estiver nestas condições deve fazer-se a aplicação 
prévia de weber.floor fluid. sendo necessário proceder à 
remoção dos vernizes ceras assim como limpar todo o pó de 
uma forma cuidada.

As tábuas mais instáveis do pavimento deverão ser pregadas 
para o tornar mais estável. Caso existam juntas entre os 
painéis, estas devem ser preenchidas com mástique. Cobrir 
estas juntas com uma rede de fibra de vidro de 9x9 mm, que 
deve ser fixada com a aplicação do primário.

weber.prim AD

primário  
de aderência  
para preparação  
de suportes  
antes da colagem  
de cerâmica.
p. 385

weber.col rapid

Cimento-cola  
de secagem rápida 
para colagem de 
cerâmica ou pedra 
natural em paredes 
e pavimentos 
sem libertação de 
poeira.
p. 90

weber.col flex L

Cimento-cola 
deformável  
de elevado grau de 
impermeabilidade 
para colagem de 
cerâmica e pedra 
natural de formato 
médio a grande  
em exteriores.
p. 80
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

Antes da renovação de pavimentos deve fazer-se com 
muito cuidado a preparação do pavimento antigo para 
ser renovado. Deve averiguar-se se todo o pavimento 
cerâmico que vai ser renovado está resistente, limpo, 
sem gorduras, óleos ou outro tipo de sujidade que 
dificulte a colagem do novo pavimento cerâmico.

se no pavimento a renovar existirem juntas estru-
turais ou juntas de fracionamento, estas devem ser 
respeitadas, utilizando, se possível, perfis adequados 
ao tipo de junta que se pretende. Caso não existam, 
estas juntas devem ser previstas dependendo do grau 
de exposição a amplitudes térmicas do pavimento e 
às áreas de aplicação.

Os pavimentos cerâmicos estão sujeitos a desgaste 
e, por isso, é frequente necessitarem de renovação.

Os pavimentos exteriores estão sujeitos a ações mais 
agressivas que os pavimentos interiores e, por isso, 
têm de ser renovados com uma maior frequência.
A utilização de cimentos-cola adequados para o efeito 
é essencial para assegurar uma maior durabilidade.

weber.color flex
Argamassa colorida de acabamento areado 
para juntas em interior e exterior p. 96

weber.color premium
Argamassa colorida de acabamento liso  
para juntas anti-fungos p. 98

Aspetos gerais p. 14 a 23

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 15 e 16

tipos de juntas p. 18

renovação 
de pavimentos 
em cerâmica no 
interior ou exterior
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PRODUTOS UTILIZADOS

espalhar o cimento-cola escolhido com uma talocha denteada 
de acordo com o tamanho da peça cerâmica a colar. Aplicar 
a cerâmica sobre o cimento-cola espalhado pressionando 
a peça, de forma a garantir que os cordões de cola ficam 
completamente esmagados.

passadas 6 horas, se a colagem foi efetuada com  
weber.col rapid fluid, ou 24 horas, se a colagem foi efetuada 
comweber.col flex XL, devem ser preenchidas as juntas de 
colocação utilizando um produto da gama weber.color.

sondar o pavimento que se pretende renovar e remover todas 
as peças cerâmicas que soem a oco. regularizar o pavimento 
a renovar nas áreas onde se tenham retirado as peças cerâ-
micas antigas. Depois do pavimento regularizado, este deve 
ser lavado para eliminar gorduras, óleos, poeiras e outros 
quaisquer resíduos.

Amassar weber.col rapid fluid ou weber.col flex XL com a 
água indicada nas respetivas embalagens. weber.col rapid 
fluid é um cimento-cola com uma consistência mais fluida 
que os cimentos-cola comuns.
weber.col flex XL é mais adequado a pavimentos sujeitos 
a amplitudes térmicas elevadas. Nestes casos, a colagem 
deve ser dupla.

weber.col rapid fluid

Cimento-cola 
fluído  
de secagem rápida 
para colagem  
de cerâmica  
ou pedra natural 
em pavimentos.
p. 88

weber.col flex XL

Cimento-cola 
altamente 
deformável  
de elevado grau de 
impermeabilidade 
para colagem  
de cerâmica e pedra 
natural de grande 
formato em exterior.
p. 78
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

weber.fix premium
Colagem de cerâmica e pedra natural  
de médio formato em paredes interiores p. 76

weber.color premium
Argamassa colorida de acabamento liso  
para juntas anti-fungos p. 98

weber.color slim
Argamassa colorida de acabamento liso  
para renovação de juntas p. 100

Aspetos gerais p. 14 a 23

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 15 e 16

Atualmente, existem no mercado novas soluções tanto 
ao nível dos revestimentos cerâmicos como dos mate-
riais de colagem que facilitam o trabalho de renovação, 
eliminando a necessidade de efetuar a demolição dos 
revestimentos antigos antes da colocação dos novos. 
Desta forma, os lixos, poeiras e tempo de execução 
prolongado das obras deixam de ser um problema.

Com o cimento-cola weber.col clean light os traba-
lhos de renovação deixam de ser uma dor de cabeça. 
permite a colagem de cerâmica ou pedra natural sobre 
cerâmica antiga em interiores sem libertar pó durante 
a fase de preparação da cola, o que mantém a obra 
limpa, tem elevado rendimento (um saco de 15 kg tem 
o mesmo rendimento de um saco de 25 kg), é fácil de 
transportar e de armazenar.

Contudo, a maior parte das vezes esta vontade é invia-
bilizada pelo transtorno provocado pelas obras, uma 
vez que está implícita a demolição dos revestimentos 
e pavimentos antigos. As poeiras, os lixos, o tempo 
de espera e o custo de mão de obra para a realização 
dos trabalhos são fatores inibidores para a tomada 
de decisão de renovar o espaço.  

O desenvolvimento tecnológico da indústria cerâmica 
permitiu a oferta de materiais com design moderno e 
arrojado criando necessidades ao nível da renovação de 
espaços. As tendências mais modernas de decoração 
inspiram quem pretende remodelar a cozinha, a casa-
de-banho ou simplesmente dar um apontamento 
original na sala.     

renovação fácil 
de cozinhas 
e casas de banho
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PRODUTOS UTILIZADOS

Colocar a peça sobre o cimento-cola pressionando e rodando 
simultaneamente a mesma para esmagar os cordões. A área 
de contacto da peça com a cola deve ser total para garantir 
uma colagem eficiente.
recomenda-se colagem dupla quando se verifica uma poro-
sidade diferente entre a peça a colar e o cerâmico de suporte.

Após a colagem aguardar 24 horas, no mínimo, antes de realizar 
a betumação das juntas com uma das argamassas coloridas 
da gama weber.color. efetuar a limpeza da argamassa de 
juntas com uma esponja ligeiramente humedecida logo que 
esta inicie o seu endurecimento.

Amassar um saco de weber.col clean light com 6 a 7l de 
água usando um misturador elétrico lento até obter uma 
massa homogénea e sem grumos. Aguardar 2 minutos de 
repouso da argamassa antes de iniciar a aplicação. estender 
o cimento-cola sobre o suporte com a ajuda de uma talocha 
denteada adequada ao formato da peça a colar.

Na colagem de cerâmica nova sobre cerâmica antiga certificar-se 
de que todas as peças se encontram bem aderentes ao suporte. 
Caso contrário, retirar as peças soltas e regularizar o mesmo com 
a argamassa weber.rep basic. Aguardar pelo menos 3 dias antes 
de aplicar nova cerâmica.

weber.col clean light

Cimento-cola 
deformável de 
elevado rendimento 
e sem libertação de 
poeiras para cerâmica 
e pedra natural  
em pavimentos  
e revestimentos.
p. 86

weber.rep basic

Argamassa  
de reparação  
não estrutural.
p. 290
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

weber.col flex XL
Colagem de cerâmica e pedra natural  
de grande formato em exterior p. 78

Gama weber.color 
Argamassas coloridas para juntas p. 94 a 103

weber.floor fluid 
Argamassa autonivelante de enchimento 
reforçada com fibras p. 342

Aspetos gerais p. 14 a 23

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 15 e 16

tipos de juntas p. 18

Como executar um piso radiante p. 328

Os sistemas de piso radiante hidráulico caraterizam-se 
pela incorporação de uma rede de tubos de aqueci-
mento de águas no pavimento sendo obrigatório 
o revestimento com uma betonilha de 3 a 4 cm de 
espessura. mais exigentes do ponto de vista do com-
portamento do revestimento cerâmico são os sistemas 
elétricos onde as peças são colocadas diretamente 
sobre as esteiras elétricas.  

As colas adequadas para esta utilização devem ter 
como propriedade fundamental a maior resistência 
a ciclos de calor, assim como deformabilidade para 
acompanhar as variações dimensionais das peças face 
à exposição a temperaturas mais elevadas e de forma 
direta. A colocação de cerâmica sobre pisos radiantes 
deve ser planeada de forma cuidada, prevendo juntas 
entre peças, fracionamento e perimetrais adequadas 
a cada situação.

Os sistemas de aquecimento de piso radiante ganham 
cada vez mais adeptos dadas as vantagens apresenta-
das pelos fabricantes deste tipo de solução. sistemas 
cada vez mais eficientes do ponto de vista energético 
e mais versáteis do ponto de vista da utilização são 
essenciais para o seu crescimento. 

existem diversas soluções no mercado desde o piso 
radiante hidráulico ao elétrico. estes últimos cada vez 
mais versáteis, por se apresentarem em finas esteiras 
que possibilitam a sua aplicação tanto em obra nova 
como em renovação, prevendo a cerâmica como um 
dos revestimentos finais.

Colagem 
de cerâmica sobre 
pisos radiantes
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PRODUTOS UTILIZADOS

Após estender as esteiras elétricas realizar um barramento 
com weber.col flex M, weber.col flex L ou weber.col clean light 
de forma a incorporar as mesmas na cola. logo que se inicie 
o endurecimento do barramento estender o cimento-cola 
com uma talocha denteada adequada às peças cerâmicas 
a colar. prever sempre juntas de colocação e fracionamento 
perimetrais.

Colocar as peças sobre o cimento-cola pressionando-as de 
forma a esmagar os cordões e que toda a área da peça fique 
preenchida com cola. 
Aguardar no mínimo 24 horas antes de efetuar a betumação 
das juntas com argamassa colorida da gama weber.color.

utilizar weber.col flex M ou weber.col flex L de acordo com 
o formato e dilatação térmica das peças a colar.
para utilização de weber.col flex M misturar o produto com 
6 a 7 litros de água por cada saco de 25 kg, e 6,5 a 7,5 litros 
de água no caso de utilização do weber.col  flex L. misturar 
bem com um misturador elétrico lento de baixa rotação até 
obter uma pasta homogénea.

No caso de sistemas de piso radiante elétrico tanto  
weber.col flex M como o weber.col flex L e weber.col clean 
light são adequados para colagem da maioria dos materiais 
de isolamento utilizados previamente à colocação das esteiras. 
estender o cimento-cola com ajuda de uma talocha denteada 
adequada ao trabalho a realizar e colar diretamente o material 
de isolamento pressionado para esmagar os sulcos de cola.

weber.col flex L

Cimento-cola 
deformável  
de elevado grau de 
impermeabilidade 
para colagem de 
cerâmica e pedra 
natural de formato 
médio a grande  
em exteriores.
p. 80

weber.col flex M

Cimento-cola 
flexível com elevada 
resistência à água 
para colagem  
de cerâmica  
de pequeno  
e médio formato 
em exteriores. 
Adequado  
para piscinas.
p. 82

weber.col flex M

weber.col clean light

Cimento-cola 
deformável de 
elevado rendimento 
e sem libertação de 
poeiras para cerâmica 
e pedra natural  
em pavimentos  
e revestimentos.
p. 86
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PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

weber.col flex M
Colagem de peças cerâmicas  
de médio formato em exteriores p. 82

weber.color flex
Argamassa colorida de acabamento areado 
para juntas em interior e exterior p. 96

weber.color premium
Argamassa colorida de acabamento liso  
para juntas anti-fungos p. 98

Aspetos gerais p. 14 a 23

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 15 e 16

tipos de juntas p. 18

As peças cerâmicas do revestimento de fachadas 
dilatam e contraem por ação do calor e do frio, res-
petivamente. estas dilatações e contrações obrigam 
à utilização de um cimento-cola com aderências 
melhoradas e com flexibilidade.

por causa destas tensões no revestimento cerâmico 
de fachadas devem prever-se juntas de colocação, 
juntas entre peças, com uma largura mínima de 3 mm, 
considerando peças de pequeno formato. estas juntas 
de colocação deverão ser preenchidas com uma arga-
massa própria para exteriores e com deformabilidade.

Nos suportes produzem-se deformações que são 
transmitidas aos revestimentos cerâmicos. estas 
deformações são minimizadas com a utilização de 
cimentos-cola flexíveis.

em exteriores, os agentes climatéricos, como a chuva, o 
sol e o gelo atuam sobre o revestimento cerâmico pro-
vocando tensões muito importantes no revestimento.

Colagem de peças 
de pequeno 
formato 
em exterior
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PRODUTOS UTILIZADOS

Colocar as peças cerâmicas sobre o cimento-cola espalhado 
no suporte, fazendo a pressão necessária para garantir que os 
cordões de cola ficam esmagados, garantindo uma colagem 
eficiente.

passadas 48 horas devem preencher-se as juntas de colocação 
utilizando weber.color flex ou weber.color premium.

Verificar se o suporte exterior está limpo, seco e resistente. 
Devem ser respeitadas as juntas estruturais. em fachadas 
devem prever-se juntas de fracionamento horizontais ao 
nível de cada piso, e verticais de 5 em 5 metros. estas juntas 
devem ser preenchidas com um material altamente elástico 
do tipo mástique ou com perfis adequados.

Amassar weber.col flex S com a quantidade de água reco-
mendada na embalagem. espalhar o produto sobre o suporte 
em barramento fino e apertado com a ajuda do lado liso da 
talocha. logo em seguida espalhar a cola utilizando a talocha 
denteada que mais se adequa ao tamanho das peças cerâmicas 
a colar, e ao estado do suporte. por se tratar de aplicação 
exterior, recomenda-se colagem dupla.

weber.col flex S

Cimento-cola  
para colagem  
de peças cerâmicas  
de pequeno formato 
em paredes  
e pavimentos 
exteriores.
p. 841 2
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PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

As peças cerâmicas, nomeadamente alheta e forra, têm 
tendência a aumentar de volume devido à temperatura 
e, em alguns casos, devido à absorção de humidade. 
estes aumentos de volume obrigam à utilização de 
um cimento-cola de aderências melhoradas e com 
flexibilidade.

Devido a todas estas tensões que se podem instalar 
no revestimento cerâmico, é aconselhável que se dei-
xem juntas de colocação, entre peças, no mínimo de 
5 mm. estas juntas devem ser preenchidas com um 
produto que consiga absorver as tensões geradas no 
revestimento.

Nos suportes produzem-se deformações que são 
transmitidas ao revestimento. estas deformações 
são minimizadas com a utilização de cimentos-cola 
flexíveis.

Os agentes climatéricos, como a chuva, o sol e o gelo 
atuam sobre o revestimento cerâmico provocando 
tensões muito importantes no revestimento.

weber.col flex L
Colagem de cerâmica e pedra natural  
de médio e grande formato  
em exteriores p. 80

weber.color flex
Argamassa colorida de acabamento areado 
para juntas em interior e exterior p. 96

weber.color premium
Argamassa colorida de acabamento liso  
para juntas anti-fungos p. 98

Aspetos gerais p. 14 a 23

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 15 e 16

tipos de juntas p. 18

Colagem de forra 
ou alheta 
em fachada

1 2

3 4

prOblemA
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PRODUTOS UTILIZADOS

As peças cerâmicas devem ser colocadas sobre o cimento-cola 
espalhado sobre o suporte fazendo a pressão necessária 
para garantir o completo esmagamento dos cordões de cola.

passadas 24 a 48 horas podem preencher-se as juntas de 
colocação utilizando weber.color flex ou weber.color premium.

O suporte deve estar limpo, seco e resistente. Devem ser 
respeitadas as juntas estruturais dos edifícios. em fachadas 
devem prever-se juntas de fracionamento horizontais ao nível 
de cada piso, e verticais espaçadas de 5 em 5 metros. este tipo 
de juntas deve ser preenchido com um material altamente 
elástico do tipo mástique ou perfis adequados.

Amassar weber.col flex M utilizando a quantidade de água 
recomendada na embalagem. Fazer um barramento fino 
e apertado com o lado liso da talocha sobre a superfície. 
logo em seguida, estender o produto utilizando uma talocha 
denteada adequada ao tamanho das peças cerâmicas a colar 
e ao estado do suporte. 
espalhar weber.col flex M no tardoz das peças com uma colher 
de pedreiro em barramento fino (colagem dupla).

weber.col flex M

Cimento-cola 
flexível com elevada 
resistência à água 
para colagem  
de cerâmica  
de pequeno  
e médio formato 
em exteriores. 
Adequado  
para piscinas.
p. 82

weber.col flex M

1 2

3 4
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PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

weber.color flex
Argamassa colorida de acabamento areado 
para juntas em interior e exterior p. 96

weber.color premium
Argamassa colorida de acabamento liso  
para juntas anti-fungos p. 98

weber.tec 824
Argamassa monocomponente flexível  
de impermeabilização p. 276

weber.dry lastic
membrana líquida de impermeabilização  
de coberturas p. 278

weber.flex PU
Mastique de poliuretano para selagem elástica 
de juntas                p. 393

Aspetos gerais p. 14 a 23

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 15 e 16

tipos de juntas p. 18

impermeabilização de terraços e varandas em 
contrução nova ou reabilitação      p. 240

As solicitações de natureza higrotérmica devem ser 
tidas em consideração, uma vez que estas zonas são 
a maior parte das vezes locais bastante expostos a 
variações consideráveis de temperatura e de humidade. 
Falhas resultantes do projeto de conceção destas zonas 
acarretam prejuízos avultados, nomeadamento falta 
de juntas de fracionamento e impermeabilização 
deficiente.

Após o tratamento adequado dos suportes com pro-
dutos de impermeabilização como o weber.dry lastic 
ou weber.tec 824, o cimento-cola adequado para a 
colagem das peças cerâmicas deve ser impermeável 
e suficientemente flexível para resistir às exigências 
de uma aplicação no exterior.

As varandas e terraços são zonas propícias à entrada 
de água nos espaços interiores, e por isso requerem 
cuidados adicionais na sua conceção de forma a obter 
uma impermeabilização eficiente.

A garantia de impermeabilização é conseguida com 
a escolha adequada do sistema utilizado, desde os 
produtos específicos de impermeabilização antes da 
colagem do revestimento cerâmico, ao cimento-cola 
e argamassa de juntas.

Colagem 
de cerâmica 
em varandas 
ou terraços

1 2

3 4

prOblemA
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PRODUTOS UTILIZADOS

para peças de grande formato deve fazer-se colagem dupla, 
espalhando cola no tardoz da peça com a ajuda de uma ta-
locha denteada do mesmo tamanho utilizado para espalhar 
a cola no suporte.
Nesta fase devem deixar-se juntas de fracionamento e peri-
metrais no pavimento cerâmico de forma a que as tensões 
geradas sejam dissipadas. estas juntas devem ser preenchidas 
com weber.flex PU.

Decorridas no mínimo 48 horas devem preencher-se as juntas 
entre peças com uma das argamassas de juntas impermeáveis 
para exterior: weber.color flex ou weber.color premium.
efetuar uma limpeza inicial com uma esponja ligeiramente 
humedecida logo que a argamassa comece a endurecer. pas-
sadas 24 horas efetuar uma limpeza geral com um pano seco.

Verificar a estabilidade do suporte e a existência de pendentes 
adequadas antes de realizar a impermeabilização com produ-
tos adequados da gama weber.dry previamente à colagem 
de cerâmica. garantir com testes de carga de água que não 
existem infiltrações de nenhuma ordem, com especial atenção 
para os pontos singulares.
permitir a cura completa dos produtos de impermeabilização.

preparar weber.col flex M, weber.col flex L ou weber.col flex 
XL misturando com a quantidade de água recomendada até 
obter uma pasta homogénea e sem grumos.
Fazer um barramento fino e uniforme no suporte com a ajuda 
do lado liso da talocha. logo de seguida, espalhar a cola com a 
face denteada adequada ao formato da peça a colar.

weber.col flex XL

Cimento-cola 
altamente 
deformável  
de elevado grau de 
impermeabilidade 
para colagem  
de cerâmica e pedra 
natural de grande 
formato em exterior.
p. 78

weber.col flex L

Cimento-cola 
deformável  
de elevado grau de 
impermeabilidade 
para colagem de 
cerâmica e pedra 
natural de formato 
médio a grande  
em exteriores.
p. 80

weber.col flex M

Cimento-cola 
flexível com elevada 
resistência à água 
para colagem  
de cerâmica  
de pequeno  
e médio formato 
em exteriores. 
Adequado  
para piscinas.
p. 82

weber.col flex M

1 2

3 4
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

weber.color flex
Argamassa colorida de acabamento areado 
para juntas em interior e exterior p. 96

weber.color premium
Argamassa colorida de acabamento liso  
para juntas anti-fungos p. 98

weber.rev dur
reboco mineral de regularização p. 198

weber.dual fix
grampo para fixação de pedra de grande 
formato em fachada p. 393

Aspetos gerais p. 14 a 23

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 15 e 16

tipos de juntas p. 18

Dependendo do tamanho e peso da peça é necessário 
adequar o tipo de fixação a fazer.
para pedras até 60x60cm, considerando 2cm a espes-
sura máxima, podem ser usados cimentos-cola com 
aderência e deformabilidade adequada à aplicação em 
fachada.  A melhor solução é utilizar os cimentos-cola 
weber.col flex L e weber.col flex XL.

Caso a dimensão das pedras seja superior a 60x60cm 
por 2cm de espessura é necessário utilizar um sistema 
de fixação misto. isto é, um sistema de colagem dupla 
das pedras com weber.col flex L ou weber.col flex XL e 
reforço com fixação mecânica weber.dual fix – solução 
de aplicação de pedra natural de grande formato.

A aplicação de elementos em pedra natural numa 
fachada tem-se revelado como uma solução de grande 
valor, do ponto de vista arquitetónico, uma vez que 
corresponde aos elevados padrões de estética exigidos 
pelos prescritores. É fundamental que este tipo de 
aplicação seja concebido tendo em conta as caraterís-
ticas mineralógicas, físico-químicas e comportamento 
mecânico de cada tipologia de pedra e não apenas a 
componente estética da mesma.   

É fundamental conhecer o tipo de pedra a aplicar 
num revestimento de fachada para garantir a ade-
quabilidade da solução prescrita a cada situação. Não 
existem duas pedras completamente iguais e, até na 
mesma peça, existem diferenças de cor, tonalidade e 
constituintes mineralógicos. A saint-gobain weber 
portugal aconselha a caraterização prévia da pedra e 
disponibiliza um serviço de consultoria para ajudar a 
escolher a solução mais adequada.

Colagem de pedra 
natural 
em fachadas

1 2

3 4

prOblemA
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PRODUTOS UTILIZADOS

misturar weber.col flex L ou weber.col flex XL com a quantida-
de de água recomendada no saco. espalhar a cola no suporte 
em barramento fino e apertado com o lado liso da talocha. 
logo em seguida, estender a cola em pequenas quantida-
des sobre o suporte com a ajuda de uma talocha denteada 
adequada ao formato da peça a colar. para colagem de pedra 
natural deve ser utilizada uma talocha de 9x9 mm, ou com 
dente em meia-lua.

em fachada deve realizar-se sempre colagem dupla, pelo 
que a cola também tem de ser aplicada no tardoz da peça 
regularizando a espessura com a talocha denteada. Colocar 
a peça sobre a cola e pressionar o suficiente para garantir 
que os cordões são completamente esmagados. para uma 
colagem eficiente os cordões de cola não podem ser visíveis 
e a transferência entre a peça e o suporte tem de ser maior 
que 90 %. proceder à betumação das juntas decorridas no 
mínimo 48 horas da aplicação.

utilizar weber.col flex L branco na colagem de pedra natural 
de formato máximo 2400 cm2 e 2 cm de espessura. Caso a 
dimensão das pedras exceda esta medida utilizar weber.col 
flex XL na colagem das mesmas até um formato máximo de 
3600 cm2 e 2 cm de espessura.
A colocação de peças de formatos muito grandes ou de peso 
excessivo deve ser prevista com um sistema misto, ou seja, de 
colagem e fixação mecânica.

Antes de iniciar a colagem, verificar se o suporte tem resistên-
cia suficiente para suportar o peso do revestimento colado. em 
seguida, verificar se se encontra limpo, seco e sem areias soltas 
que dificultem a ligação da cola. prever juntas entre pedras, 
assim como juntas de fracionamento com largura suficiente 
para absorver as dilatações e contrações das peças. As juntas 
entre peças não devem ter menos de 5 mm de largura.

weber.col flex XL

Cimento-cola 
altamente 
deformável  
de elevado grau de 
impermeabilidade 
para colagem  
de cerâmica e pedra 
natural de grande 
formato em exterior.
p. 78

weber.col flex L

Cimento-cola 
deformável  
de elevado grau de 
impermeabilidade 
para colagem de 
cerâmica e pedra 
natural de formato 
médio a grande  
em exteriores.
p. 80

1 2

3 4
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

Para pedras de formatos muito grandes, superiores a 
3600 cm2 e 2 cm de espessura, o reforço da colagem 
com fixação mecânica é fundamental. Nestes casos, 
deve iniciar-se o processo com um estudo cuidado da 
fachada e das pedras a aplicar de forma a garantir a 
correta execução da solução mista (colagem + fixação).  

Efetuar os cortes nas pedras com a ajuda de uma 
rebarbadora após ter medido o centro da espessura. 
Efetuar uma limpeza cuidada da pedra que evite a 
deposição de poeiras que dificultem a aderência.

weber.color premium
Argamassa colorida de acabamento liso  
para juntas anti-fungos p. 98

weber.hydrofuge B
Agente de hidrofugação de materiais  
porosos em fachada p. 390

weber.dual fix
Grampo para fixação de pedra de grande 
formato em fachada p. 393

Aspetos gerais p. 14 a 23

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 15 e 16

Tipos de juntas p. 18

Colagem de pedra 
natural 
em fachadas  
(continuação)

PESO DAS PEDRAS NATURAIS MAIS UTILIZADAS EM REVESTIMENTOS DE FACHADAS

dimensões 
(cm) 30x30 40x40 50x50 60x60 peso/m2

espessura 
(cm) 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

peso kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

mármores 2,45 4,90 4,35 8,70 6,80 13,60 9,79 19,58 27,20 54,40

granitos 2,37 4,73 4,21 8,42 6,58 13,15 9,47 18,94 26,30 52,60

calcários 2,34 4,68 4,16 8,32 6,50 13,00 9,36 18,72 26,00 52,00

molianos 2,39 4,78 4,25 8,51 6,65 13,29 9,57 19,14 26,58 53,16

lioz 2,43 4,87 4,32 8,65 6,53 13,52 9,73 19,46 27,03 54,06

ataija 2,41 4,82 4,28 8,56 6,69 13,38 9,63 19,27 26,76 53,52

moca 2,26 4,53 4,09 8,05 6,29 12,58 9,05 18,11 25,15 50,30

ardósias 2,52 5,04 4,48 8,96 7,00 14,00 10,08 20,16 28,00 56,00

solução wEbEr (CoNT.)

65
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PRODUTOS UTILIZADOS

espalhar novamente cola sobre os perfis para colocação da 
segunda pedra sobreposta, efetuando o mesmo processo da 
aplicação descrito anteriormente.

preencher as juntas de colocação decorridas no mínimo, 48 
horas de aplicação com weber.color flex ou weber.color 
premium.
proteger os topos do revestimento de possíveis entradas de 
água para evitar carbonatação.
No final de 28 dias e como complemento, pode proceder-se 
à hidrofugação de toda a fachada com weber.hydrofuge B.

espalhar weber.col flex L ou weber.col flex XL branco no 
suporte e no tardoz da pedra. efetuar a colagem garantindo 
o esmagamento dos sulcos.

Fazer a marcação da zona de fixação dos perfis de sustentação 
weber.dual fix. realizar as furações e o aperto dos parafusos. 
prever na colocação das pedras, juntas de colocação e fracio-
namento adequadas. selar com bucha química.
Cada pedra, independentemente do seu tamanho, necessita 
de 2 grampos.

weber.col flex XL

Cimento-cola 
altamente 
deformável  
de elevado grau de 
impermeabilidade 
para colagem  
de cerâmica e pedra 
natural de grande 
formato em exterior.
p. 78

weber.col flex L

Cimento-cola 
deformável  
de elevado grau de 
impermeabilidade 
para colagem de 
cerâmica e pedra 
natural de formato 
médio a grande  
em exteriores.
p. 80

109
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

weber.color flex
Argamassa colorida de acabamento areado 
para juntas em interior e exterior p. 96

weber.color premium
Argamassa colorida de acabamento liso  
para juntas anti-fungos p. 98

weber.rev dur
reboco mineral de regularização p. 198

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 15 e 16

tipos de juntas p. 18

A utilização de cimentos-cola de elevada aderência 
e flexibilidade são cruciais para garantir uma boa 
aderência da peça. No entanto, as juntas entre peças 
e as juntas de fracionamento são igualmente impor-
tantes uma vez que permitem absorver as dilatações 
e contrações do revestimento originadas por tensões 
de natureza higrotérmica. 

O dimensionamento das juntas deve ser feito tendo 
em conta as amplitudes térmicas a que o revesti-
mento estará sujeito, não esquecendo que a cor tem 
influência na absorção de calor. As juntas devem ser 
sempre preenchidas com argamassa adequada de 
forma a evitar a entrada de água através das fachadas. 
A circulação de água por trás do revestimento é um 
dos principais fatores que origina a perda de aderência 
e destacamento das peças cerâmicas.

O grés porcelânico é um material de excelência devido 
à sua elevada resistência, grande variedade de acaba-
mentos e formatos que possibilitam efeitos estéticos 
muito interessantes tornando-se uma das grandes 
tendências nos revestimentos exteriores. A colocação 
deste material em fachadas exige que sejam tidos 
em consideração inúmeros cuidados e que estejam 
previstos desde a fase do projeto.

para planear um revestimento cerâmico é fundamental 
conhecer bem as suas propriedades e adequá-las 
ao projeto em questão. A baixa absorção de água, o 
formato e peso de cada peça, o coeficiente de dilatação 
térmico e a própria cor são caraterísticas essenciais que 
influenciam o tipo de cola a usar, a largura de juntas 
necessária entre peças e as juntas de fracionamento 
do revestimento.

Colagem de grés 
porcelânico 
em fachadas

1 2

3 4

prOblemA
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PRODUTOS UTILIZADOS

Após amassar a cola com a quantidade de água recomendada, 
estender a cola sobre o suporte em barramento fino e apertado 
para garantir a uniformização de absorção de água e conse-
quentemente a hidrofugação. logo em seguida, estender a 
cola com talocha denteada adequada ao formato da peça, 
sobre o barramento. em exteriores fazer colagem dupla, ou 
seja, aplicar cola também no tardoz da peça usando o mesmo 
método que no suporte.

Aplicar a peça sobre a cola esmagando bem os cordões. levantar 
a peça para garantir que o processo de aplicação é adequado e 
que não existem áreas sem contacto com a cola. Deixar juntas 
de colocação entre peças usando cruzetas distanciadoras para 
facilitar o trabalho. Da mesma forma, deixar juntas de fraciona-
mento (consultar tipos de juntas, pág. 18) e respeitar as juntas 
estruturais do edifício. terminada a colocação do revestimento, 
aguardar pelo menos 48 horas antes da betumação.

Verificar que o suporte se encontra resistente, plano e limpo 
antes da aplicação das peças cerâmicas. É essencial que o 
suporte tenha tido o tempo de cura necessário, que todas as 
retrações se efetuaram e que se encontre estável. Verificar o teor 
de humidade no suporte para garantir que está seco. tolera-se 
uma humidade máxima de 10% antes de colar cerâmica. Os 
suportes húmidos originam posteriormente «babamentos» 
na fachada.

A escolha da cola varia consoante o formato da peça cerâmica e 
a variação dimensional que sofre quando está sujeita a situações 
de exposição à água ou calor. weber.col flex M deve ser utilizado 
na colagem de grés porcelânico de formato máximo 1800 cm2 ou 
para peças como a forra ou alheta de encaixe. weber.col flex L é 
adequado para peças de formato máximo 2400 cm2, enquanto que 
o weber.col flex XL é adequado para peças de formato máximo 
3600 cm2.

weber.col flex XL

Cimento-cola 
altamente 
deformável  
de elevado grau de 
impermeabilidade 
para colagem  
de cerâmica e pedra 
natural de grande 
formato em exterior.
p. 78

weber.col flex L

Cimento-cola 
deformável  
de elevado grau de 
impermeabilidade 
para colagem de 
cerâmica e pedra 
natural de formato 
médio a grande  
em exteriores.
p. 80

weber.col flex M

Cimento-cola 
flexível com elevada 
resistência à água 
para colagem  
de cerâmica  
de pequeno  
e médio formato 
em exteriores. 
Adequado  
para piscinas.
p. 82

weber.col flex M

1 2

3 4
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

É fundamental garantir que não existirão perdas 
de água pelo suporte, pelo que se deverá proceder 
à impermeabilização com argamassas adequadas, 
tipo weber.tec 824 ou weber.dry KF, uma vez que o 
revestimento final tem apenas uma função estética 
e de proteção. 

As piscinas são revestidas com diversos tipos de ma-
teriais cerâmicos, vidro ou pedra natural. Alguns em 
forma de mosaico incorporam no tardoz, para ligar 
as peças entre si, pontos de silicone redes de fibra de 
vidro ou outros elementos, o que dificulta a ligação 
de uma cola cimentícia. Neste caso, deve ser usado 
o weber.color epoxy ou em alternativa contratar os 
serviços de apoio técnico da Weber.

O sistema de revestimento de uma piscina está sujeito 
a um ambiente considerado exigente, pelo que todos 
os materiais aplicados devem cumprir os requisitos 
para conseguir a durabilidade do mesmo. Todo o pro-
cesso construtivo exige cautela na sua execução para 
que não ocorram patologias graves que originam 
prejuízos avultados.

É fundamental que o suporte, a maior parte das vezes 
em betão com acabamento em reboco/betonilha 
tenha a resistência exigida para estes locais, nomea-
damente coesão, aderência e ausência de fissuração.
Todas as zonas ocas deverão ser removidas e refeitas 
antes da impermeabilização ou colagem do reves-
timento.

weber.dry KF
Argamassa fina de impermeabilização p. 272

weber.tec 824
Argamassa monocomponente flexível  
de impermeabilização p. 276

Aspetos gerais p. 14 a 23

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 15 e 16

Colagem 
e betumação de 
pastilha cerâmica 
ou de vidro 
em piscinas

1 2

3 4

prOblemA
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PRODUTOS UTILIZADOS

existem diversos tipos de revestimentos utilizados no aca-
bamento de piscinas: materiais cerâmicos, vidro ou pedra 
natural, sendo que é a pastilha de vidro comercializada em 
placas a solução privilegiada. estas placas são compostas por 
diversas peças fixas entre si no tardoz com pontos de cola, rede 
de fibra de vidro e resinas ou papel que originam diferentes 
comportamentos quando aplicados. A fixação destas peças 
exige colas adequadas às suas propriedades. O ignorar das 
patologias conduz a erros continuados na preconização das 
soluções.

As pastilhas unidas por pontos de cola, pVC ou silicones apre-
sentam deformações elevadas quando sujeitas a ensaios de 
tração, pelo que exigem a sua fixação com colas de elevadas 
prestações de aderência e flexibilidade. Nestes casos, utilizar 
weber.col flex M para a colagem das placas de pastilha e 
weber.color epoxy na betumação, dependendo do grau de 
resistência química pretendida.

Avaliar o estado do suporte no que diz respeito à sua coesão, 
resistência mecânica, hidrofugação e aderência. este deve 
ter realizado todo o processo de cura e retração próprias do 
cimento não devendo apresentar fissuras. Caso contrário, 
tratar as fissuras antes de realizar a impermeabilização ou 
iniciar a colagem do revestimento.
Avaliar a adequação da pastilha cerâmica antes da colagem 
usando o método descrito ou através do serviço de consul-
tadoria técnica weber.

Avaliar a adequação da pastilha para aplicação em piscinas. 
para as pastilhas com rede de fibra de vidro e resina no tardoz 
deve ser realizado um teste prévio da seguinte forma: 1) em 
três recipientes diferentes colocar água, água de cal e aguarrás; 
2) Colocar amostras da mesma placa de pastilha em cada um 
deles; 3) Aguardar no mínimo 24 horas para retirar as amostras 
dos recipientes e avaliar resultados.

weber.col aquaplus

Cimento-cola  
para colagem  
e betumação de 
pastilha cerâmica 
e de vidro em 
piscinas e outras 
zonas húmidas.
p. 92

weber.col flex M

Cimento-cola 
flexível com elevada 
resistência à água 
para colagem de 
cerâmica de pequeno  
e médio formato em 
exteriores. Adequado  
para piscinas.
p. 82

weber.col flex M

weber.color epoxy

Argamassa epoxy  
de elevada  
resistência química 
para colagem  
e betumação  
de revestimentos 
cerâmicos. Adequada 
para piscinas.
p. 102
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PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

Colagem e betumação com weber.color epoxy:
Amassar os dois componentes com misturador elé-
trico até obter uma massa homogénea. weber.color 
epoxy é um adesivo de reação pelo que aplicado a 
temperaturas mais elevadas o seu tempo de secagem 
é diminuído. Quando sujeito a temperaturas baixas 
é conveniente guardá-lo 24 horas antes em local à 
temperatura ambiente ou aquecê-lo em banho maria 
antes de aplicar. 

Estender pequenas quantidades de cola sobre o su-
porte com a ajuda de uma talocha denteada de 4 mm. 
Colocar a placa de pastilha sobre a cola pressionando 
até esmagar os cordões completamente. Preencher 
as juntas com weber.color epoxy logo que possível. 
Efetuar a limpeza quase em simultâneo com esponja 
adequada e água morna. Não deixar secar o produto 
sobre o revestimento. Depois de seco só é possível retirar 
resíduos de weber.color epoxy mecanicamente ou 
com decapantes específicos. A piscina pode ser cheia 
decorridos 4 dias.

Colagem e betumação com weber.col aquaplus:
Amassar a cola com a quantidade de água recomenda-
da na embalagem até obter uma massa homogénea e 
sem grumos. Estender pequenas quantidades de cola 
sobre o suporte com uma talocha denteada de 5 mm. 
Colocar a placa de pastilha sobre a cola e apertar até 
esmagar completamente os sulcos.   

weber.col aquaplus é adequado para a betumação de 
pastilha em piscina. Preencher as juntas da pastilha 
logo que possível limpando com uma esponja hume-
decida. Não permitir que a junta seque demasiado 
antes da limpeza. Limpar com pano seco decorridas 
24 horas para retirar as poeiras.  Para pastilha fixa com 
papel é possível realizar a colagem e betumação em 
simultâneo. A piscina pode ser cheia decorridos 7 dias.

weber.dry KF
Argamassa fina de impermeabilização p. 272

weber.tec 824
Argamassa monocomponente flexível  
de impermeabilização p. 276

Aspetos gerais p. 14 a 23

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 15 e 16

Colagem 
e betumação de 
pastilha cerâmica 
ou de vidro 
em piscinas  
(continuação)

87
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PRODUTOS UTILIZADOS

remover o excesso de cola das juntas da pastilha para não 
dificultar a aderência do rejuntamento. A resistência da arga-
massa de juntas fica fragilizada devido à falta de espessura. 
Aguardar 24 horas para efetuar a betumação com weber.color 
epoxy para resistências químicas superiores. preencher bem 
as juntas com a argamassa utilizada.

Após a betumação  e a limpeza final do revestimento aguardar 
no mínimo 7 dias para encher a piscina.
Verificar regularmente que os níveis de pH e cloro da água 
se mantêm dentro dos valores recomendados. weber.col 
aquaplus é resistente a valores de pH superiores a 5.

Colagem com weber.col flex M  e  betumação com 
weber.color epoxy.
para pastilha unida por pontos de cola efetuar a colagem com 
o cimento-cola flexível de altas prestações weber.col flex M. 
misturar a cola com a quantidade de água recomendada no 
saco até obter uma massa homogénea e sem grumos.

estender weber.col flex M no suporte em barramento fino 
e apertado com a ajuda da face lisa da talocha. logo em se-
guida estender a cola com a face denteada de 4mm sobre o 
barramento prévio. Colocar a placa de pastilha sobre a cola 
esmagando completamente os sulcos. evitar preencher as 
juntas com cola.

weber.col aquaplus

Cimento-cola  
para colagem  
e betumação de 
pastilha cerâmica 
e de vidro em 
piscinas e outras 
zonas húmidas.
p. 92

weber.col flex M

Cimento-cola 
flexível com elevada 
resistência à água 
para colagem de 
cerâmica de pequeno  
e médio formato em 
exteriores. Adequado  
para piscinas.
p. 82

weber.col flex M

weber.color epoxy

Argamassa epoxy  
de elevada  
resistência química 
para colagem  
e betumação  
de revestimentos 
cerâmicos. Adequada 
para piscinas.
p. 102

109
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PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

Dependendo da utilização de uma piscina (privada ou 
pública), a quantidade dos produtos de tratamento 
da água e de limpeza utilizados para a manutenção 
da piscina variam. estes produtos têm tendência a 
degradar a argamassa de juntas que se encontra em 
contacto direto com a água da piscina.

As juntas utilizadas deverão ser resistentes às agres-
sões químicas e evitar o desenvolvimento bacterio-
lógico.

para assegurar a durabilidade de instalações exteriores 
como as piscinas, é importante prever as ações de pres-
são e climatéricas a que estas estão sujeitas. para tal, a 
preparação correta do suporte, a impermeabilização, a 
utilização de um cimento-cola resistente à água e gelo 
e com elevada aderência não devem ser descurados.

O revestimento cerâmico numa piscina fica sujeito à 
pressão da água e à contra-pressão quando a piscina 
está vazia. Quando as piscinas são exteriores, podem 
estar expostas ao gelo no inverno e ao forte calor 
no Verão.

weber.col flex M
Colagem de peças cerâmicas  
de médio formato em exteriores p. 82

weber.col aquaplus
Colagem e betumação em piscinas p. 92

weber.tec 824
Argamassa monocomponente flexível  
de impermeabilização p. 276

Aspetos gerais p. 14 a 23

Colagem e betumação de pastilha  
cerâmica ou de vidro em piscinas p. 54

betumação 
de cerâmica 
em piscinas com 
argamassa epoxy

1 2

3 4
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PRODUTOS UTILIZADOS

Dependendo da utilização a que se destina, da intensidade 
da cor desejada e do tratamento da água da piscina, poderá 
ser necessário rejuntar com weber.color epoxy. misturar o 
componente A e b com misturador elétrico. realizar a aplicação 
da argamassa, usando uma talocha de borracha dura. 

iniciar a limpeza com esfregão adequado para epoxy e limpar 
com esponja logo em seguida. Depois do revestimento da 
piscina estar terminado, é conveniente aguardar 4 dias antes 
de proceder ao seu enchimento.

uma piscina deve ser estanque antes da colagem da cerâmica. 
para impermeabilizar uma piscina deve utilizar-se weber.tec 
824 ou weber.dry KF tendo em conta o correto tratamento dos 
pontos singulares e a execução de meias canas nas ligações 
fundo/parede. Deverá prever-se o reforço com malha de fibra 
de vidro em toda a área.

Amassar weber.col flex M ou weber.col aquaplus e espalhar 
sobre o suporte em panos pequenos usando a talocha den-
teada adequada. Aplicar as peças de cerâmica e pressionar 
de modo a garantir uma boa adesão. A betumação pode ser 
realizada 24 horas após a aplicação de cerâmica.

weber.color epoxy

Argamassa epoxy  
de elevada  
resistência química 
para colagem  
e betumação  
de revestimentos 
cerâmicos. Adequada 
para piscinas.
p. 102

1 2

3 4
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES RELACIONADAS

Algumas situações de temperaturas muito baixas 
exigem um produto que faça a colagem de uma forma 
eficaz e que suportem as condições do local.

para todas as situações anteriormente descritas será 
necessário utilizar um produto à base de resinas epoxy. 
este tipo de produto proporciona aderências elevadas, 
tornando, nestes casos, os revestimentos cerâmicos 
bastante duradouros.

em geral, suportes tais como: material metálico, resinas 
epoxy, resinas poliuretano, resinas de poliéster ou fibra 
de vidro, requerem um produto que faça a colagem de 
cerâmica de uma forma efetiva e duradoura.

em locais onde exista um ambiente quimicamente 
agressivo, ou que seja sujeito a limpezas frequentes 
com produtos químicos bastante agressivos, os mate-
riais de colagem e betumação devem ser resistentes 
e quimicamente inertes após endurecidos.

Aspetos gerais p. 14 a 23

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 15 e 16

Colagem 
e betumação 
de cerâmica 
em superfícies 
não habituais

1 2

3 4

prOblemA
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PRODUTOS UTILIZADOS

espalhar weber.color epoxy com uma talocha denteada 
pressionando as peças para assegurar a total transferência 
do produto. em trabalhos de colagem com weber.color epoxy 
devem preencher-se as juntas com este mesmo produto.

rejuntar aplicando weber.color epoxy com uma talocha de 
borracha dura. em grandes superfícies utilizar a pistola de 
enchimento. limpar o revestimento à medida que se faz a 
aplicação do produto com um esfregão adequado para o efeito. 
logo em seguida limpar com esponja molhada e água morna. 

preparar os suportes corretamente. polir os suportes metálicos 
com lixa ou jato de areia. eliminar a sujidade e tratar fissuras 
existentes.

O produto weber.color epoxy é bi-componente e é adequado 
para colar e para rejuntar. para misturar estes dois componen-
tes é conveniente utilizar um misturador elétrico lento até 
se obter uma massa homogénea. weber.color epoxy deve 
ser aplicado em temperaturas entre 10ºC-30ºC. Quando a 
temperatura é inferior a 5ºC o produto deve ser colocado em 
banho maria para atingir a temperatura ambiente.

weber.color epoxy

Argamassa epoxy  
de elevada  
resistência química 
para colagem  
e betumação  
de revestimentos 
cerâmicos. Adequada 
para piscinas.
p. 102

1 2

3 4
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PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

No caso das peças cerâmicas coladas serem poro-
sas ou com rugosidade superficial, estas deverão 
ser protegidas com protector 060. As peças de grés 
porcelânico polido têm microporosidade superficial 
onde os pigmentos das argamassas se podem alojar 
originando manchas. por isso, este tipo de peças ce-
râmicas também deve ser protegido.

para preencher juntas de colocação de revestimen-
tos cerâmicos interiores podem utilizar-se os pro-
dutos da gama weber.color, selecionados de acordo 
com o trabalho a realizar e textura pretendida –  
weber.color art, weber.color premium ou weber.color 
slim são as soluções ideais.

Dependendo das exigências técnicas e dos efeitos 
estéticos pretendidos, a largura das juntas de um 
revestimento cerâmico interior pode variar entre 2 a 
10 mm de largura.

para se proceder à operação de rejuntamento dum 
revestimento cerâmico deve garantir-se que o cimento-
-cola utilizado está completamente endurecido. Os 
vestígios de cimento-cola que se encontrem nas jun-
tas de colocação devem ser eliminados. Desta forma 
asseguram-se todas as funções técnicas e estéticas 
das argamassas de juntas.

protector 060
primário protetor para cerâmica  
antes da betumação de juntas p. 389

hidro-óleo repelente
impermeabilizante para cerâmica  
e pedra natural p. 392

Aspetos gerais p. 14 a 23

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 15 e 16

betumação 
de cerâmica 
em interiores

1 2

3 4

prOblemA
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PRODUTOS UTILIZADOS

O acabamento e limpeza do revestimento faz-se apenas 
quando se iniciar o endurecimento da junta, utilizando pouca 
água, para evitar a dispersão do pigmento, a carbonatação e a 
deposição de sais. Após 24 horas deve realizar-se uma limpeza 
geral, utilizando um pano seco ou húmido.

em interiores pode ser necessário proteger a cerâmica e juntas 
de água excessiva e de gorduras, nestes casos deve aplicar-se 
hidro-óleo repelente utilizando uma trincha.

Argamassas weber.color adequam-se a utilizações em interior 
com grau de exigência variável. As argamassas weber.color 
devem ser amassadas até se conseguir uma pasta homogé-
nea, não devendo ser aplicados em aguada. Devem usar-se 
na consistência adequada utilizando a quantidade de água 
recomendada na embalagem.

As juntas do revestimento cerâmico devem ser preenchidas 
utilizando uma talocha de borracha, fazendo-a deslizar na 
diagonal em relação à direção das juntas. É fundamental 
garantir o completo preenchimento das juntas.
É conveniente verificar se a cerâmica é resistente a manchas, 
antes de iniciar a betumação. Caso não seja, usar protector 
060 previamente à betumação.

weber.color slim

Argamassa colorida 
de acabamento liso 
para renovação  
de juntas.
p. 100

weber.color premium

Argamassa colorida 
de acabamento liso 
para juntas  
anti-fungos.
p. 98

weber.color art

Argamassa colorida 
de acabamento liso 
para juntas  
em interior.
p. 94

1 2

3 4
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PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

Até hoje estas situações eram colmatadas removendo 
toda a junta ou pintando com tintas especiais.
A solução é trabalhosa e exige muito tempo e mão de 
obra para que o resultado final seja considerado bom.

A solução atual passa por utilizar weber.color slim, 
uma argamassa de alta durabilidade que pode ser 
aplicada diretamente sobre a argamassa antiga. 
possibilita a correção de manchas, imperfeições e a 
mudança de cor, caso seja esse o efeito pretendido.

A argamassa de juntas é fundamental para o resultado 
estético do revestimento ou pavimento cerâmico. 
No entanto, frequentemente as juntas entre peças 
acabam por se degradar, ficar com acabamento gros-
seiro, manchadas ou simplesmente a cor não resulta 
exatamente como o esperado.

por mais tentativas de limpeza que se façam para res-
taurar o aspeto original das juntas, o efeito nunca é 
bem conseguido.

weber.color epoxy
Argamassa para juntas em ambientes 
quimicamente exigentes p. 102

Aspetos gerais p. 14 a 23

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 15 e 16

Consumo das juntas p. 22

renovação 
de juntas antigas

1 2

3 4
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PRODUTOS UTILIZADOS

Fazer a aplicação da argamassa diretamente com uma ta-
locha de borracha dura garantindo o acabamento liso e o 
preenchimento total do espaço disponível.

efetuar a limpeza apenas quando weber.color slim iniciar o 
endurecimento recorrendo a uma esponja limpa e humedecida. 
A limpeza precoce e com excesso de água provocará a remoção 
da argamassa da junta e a falta de resistência. A utilização 
pode ser efetuada após 24 horas.

weber.color slim pode ser aplicado diretamente sobre a arga-
massa antiga, desde que as juntas tenham uma profundidade 
mínima de 2 mm, se encontrem limpas e secas e não sejam 
sujeitos a condições quimicamente agressivas, como piscinas.
Caso isto não se verifique, deve recorrer-se a um raspador de 
juntas nos locais onde seja necessário aprofundar a espessura.

A espessura de aplicação mínima de 2mm aumenta a du-
rabilidade da junta dando-lhe maior resistência à abrasão.
garantir a uniformidade da espessura para evitar diferentes 
tonalidades na cor da junta.

weber.color slim

Argamassa colorida 
de acabamento liso 
para renovação  
de juntas.
p. 100

1 2

3 4
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PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

Deve verificar-se qual o tipo de cerâmica colada. Caso 
as peças cerâmicas sejam porosas, rugosas ou suscetí-
veis a manchas, devem proteger-se com protector 060. 
Algumas peças de grés porcelânico polido também 
necessitam de proteção antes de rejuntar, porque 
os pigmentos das argamassas têm granulometria 
muito fina.

estas juntas deverão ser preenchidas com uma arga-
massa adequada. O acabamento de revestimentos 
cerâmicos em exteriores com juntas weber.color flex 
ou weber.color premium é um trabalho simples e 
rápido com garantia de qualidade.

em revestimentos e pavimentos cerâmicos exteriores, 
as juntas de colocação devem ter no mínimo 5 mm 
de largura e de acordo com o tamanho das peças 
cerâmicas, podem atingir os 20 mm. 

Depois da colagem do revestimento do pavimento 
cerâmico, este deve ser preparado para a operação 
de rejuntamento. Devem eliminar-se os resíduos de 
cimento-cola que possam existir nas juntas. garante-
se, assim, que a argamassa vai preencher completa-
mente as juntas com uma maior eficácia e o bom 
desempenho final.

Gama weber.color 
Argamassas coloridas para juntas p. 94 a 103

protector 060
primário protetor para cerâmica  
antes da betumação de juntas p. 389

weber.hydrofuge B
Agente de hidrofugação de materiais  
porosos em fachada p. 390

Aspetos gerais p. 14 a 23

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 15 e 16

betumação 
de cerâmica 
em exteriores

1 2

3 4
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PRODUTOS UTILIZADOS

proceder à limpeza das juntas quando a argamassa de juntas 
começar a endurecer. Não utilizar demasiada água na limpeza, 
uma vez que provoca a dispersão do pigmento e a descoloração 
precoce da junta.

passadas 24 horas, deve fazer-se uma limpeza geral usando 
um pano seco ou humedecido. para garantir maior resistência 
da junta à humidade hidrofugar com weber.hydrofuge B 
decorridos 2 ou 3 semanas da betumação.

As argamassas de juntas weber.color flex e weber.color pre-
mium devem ser amassadas com a água indicada usando um 
misturador elétrico lento. estas argamassas não são “leitadas”, 
devem ter a consistência de uma argamassa tradicional. 
O excesso de água de amassadura altera a tonalidade da 
argamassa e pode favorecer o aparecimento de manchas.

Ao preencher as juntas, deve utilizar-se uma talocha de bor-
racha dura. O preenchimento das juntas de colocação deve 
ser efetuado na diagonal em relação às juntas.

weber.color premium

Argamassa colorida 
de acabamento liso 
para juntas  
anti-fungos.
p. 98

weber.color flex

Argamassa colorida 
de acabamento 
areado para juntas.
p. 96

1 2

3 4
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PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

Gama weber.color 
Argamassas coloridas para juntas p. 94 a 103

weber.hydrofuge B
Agente de hidrofugação de materiais  
porosos em fachada p. 390

Colagem de forra ou alheta em fachada p. 44

Colagem de pedra natural em fachadas p. 48

Colagem de grés porcelânico  
em fachadas p. 52

A aplicação de revestimentos cerâmicos em fachada 
deve ser realizada com tempo seco, tendo em con-
sideração que os rebocos tiveram o tempo de cura 
suficiente (aproximadamente 1 mês). Da mesma forma, 
após a colagem do revestimento, deve aguardar-se 
pelo menos 48 horas para efetuar a betumação, ou 
seja, a cola deve estar completamente seca.
todas as proteções de topo devem estar realizadas para 
evitar infiltrações de água por trás do revestimento.

As condições meteorológicas são de extrema im-
portância, uma vez que não deve ser realizado o 
rejuntamento em dias chuvosos, com muito vento 
ou incidência direta do sol. estes fatores provocam 
fissuração, eflorescências, manchas ou falta de resis-
tência da argamassa de juntas.

A utilização de cerâmica em portugal tem uma enorme 
tradição. A durabilidade e efeito estético produzido 
são dois grandes fatores influenciadores na escolha 
de um revestimento exterior.
Com um revestimento cerâmico é possível conseguir 
aliar a funcionalidade com a criatividade.

No entanto, o efeito estético pode não ser o pretendido 
se os trabalhos não forem executados tendo em conta 
alguns pormenores que influenciam o aparecimento 
de patologias em revestimentos cerâmicos de fachada.

betumação 
de juntas 
em fachadas

1 2

3 4
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PRODUTOS UTILIZADOS

A esponja utilizada deve estar ligeiramente humedecida para 
efetuar a primeira limpeza.
Nesta fase deve usar-se o mínimo de água possível, uma vez 
que o excesso de água provoca manchas na superfície e que 
são difíceis de remover.
Após 24 horas de secagem fazer a limpeza final com um 
pano seco.

para garantir uma maior hidrofugação da fachada à entrada de 
água pode efetuar-se uma aplicação do agente hidrofugante 
weber.hydrofuge B sobre as juntas e/ou sobre revestimentos 
porosos, como pedra ou tijoleiras, após 7 dias de secagem de 
weber.color premium.

A betumação de juntas em fachada deve ser realizada com 
weber.color premium, amassando o produto apenas com a 
quantidade de água indicada no saco. A utilização de água 
a mais na amassadura provoca a diluição dos pigmentos, e 
consequentemente manchas. De igual forma, pode perder 
resistência comprometendo a durabilidade.

A aplicação de weber.color premium deve ser realizada nas 
condições meteorológicas indicadas anteriormente, preen-
chendo as juntas com uma talocha de borracha dura e pressio-
nado a argamassa de forma a que não existam espaços vazios. 
Aguardar entre 15 a 30 minutos antes de iniciar a limpeza.

weber.color premium

Argamassa colorida 
de acabamento liso 
para juntas  
anti-fungos.
p. 98

1 2

3 4

sOluçãO weber
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

prodUToS rElacionadoS

compoSiÇão
- Cimento branco ou cinza, inertes de sílica e aditivos 

específicos orgânicos e/ou inorgânicos.

aplicaÇão *
- Densidade aparente da massa: 1,40 - 1,60
- Tempo de repouso após amassado: 2 minutos
- Tempo de vida do amassado: 2 horas
- Tempo de ajustabilidade: aproximadamente 20 

minutos
- Espessura de aplicação: 6 mm
- Deslizamento: ≤ 0,5 mm
- Temperatura de aplicação: + 5ºc a + 30ºc
- Tempo de espera para rejuntar: mínimo 24 horas

obSErVaÇÕES
- Para colagem de grés porcelânico em paredes ou 

pavimentos interiores utilizar weber.col classic plus 
ou weber.col flex S; 

- Para colagem sobre suportes de gesso em interior 
utilizar weber.fix basic, weber.fix premium ou 
weber.col rapid; 

- Para renovação de paredes interiores em cerâmica 
antiga utilizar weber.fix premium ou weber.col 
clean light; 

- Em exteriores utilizar cimentos-cola da gama  
weber.col flex de acordo com o tipo e formato das 
peças a colar.

SUporTE
- Suportes de base cimentícia: Betonilha e reboco;
- Suportes à base de argamassa de cal ou cimento e cal.

prESTaÇÕES **
- Reação ao fogo: classe a1
- Aderência inicial: ≥ 0,8 n/mm2 (0,8 mpa)
- Aderência após imersão em água: ≥ 0,5 n/mm2 

(0,5 mpa)
- Tempo aberto prolongado (30’): ≥ 1,2 n/mm2 

(1,2 mpa)

conSUmo

Talocha denteada Colagem Simples Colagem dupla

Nº 6 3,5 a 4,5 kg/m2 5,0 a 6,0 kg/m2

Nº 8 4,5 a 5,5 kg/m2 6,0 a 7,0 kg/m2

Nº 9 5,5 a 6,5 kg/m2 7,0 a 8,0 kg/m2

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico em embalagem 

original fechada e ao abrigo do calor e da humidade.

*  Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.

**  Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições da aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

weber.col classic plus
Colagem de peças cerâmicas de média-baixa 
absorção de água em interiores p. 72

weber.fix basic
Colagem de cerâmica de pequeno  
e médio formato em paredes interiores p. 74

weber.fix premium
Colagem de cerâmica e pedra natural  
de médio formato em paredes interiores p. 76

Colagem de grés porcelânico  
em interior p. 24

- Cimento-cola para colagem de peças cerâmicas 
de média-alta absorção de água em paredes e 
pavimentos interiores.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.col classic
COlAS PARA iNTERiORES
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aplicaÇão do prodUTo

Apertar a peça contra o suporte de forma a esma-
gar os cordões de cola garantindo que a totalidade 
da área fica preenchida. levantar a peça e verificar 
se a técnica de colagem e o tamanho da talocha 
são adequados ao formato da mesma.

Espalhar weber.col classic sobre o suporte em 
barramento fino e apertado com a ajuda do lado 
liso da talocha. logo em seguida espalhar a cola 
em panos pequenos com a ajuda da face den-
teada da talocha adequada ao formato da peça 
cerâmica a colar.

misturar o conteúdo de um saco de 25 kg de we-
ber.col classic com 5,5 a 6 litros de água limpa, 
utilizando um misturador elétrico de baixa rotação 
até obter uma mistura homogénea e sem grumos. 
Deixar repousar 2 minutos e misturar novamente.

prEparaÇão do SUporTE
- Comprovar que o suporte se encontra consistente, 

limpo e seco garantindo que a retração do mesmo 
foi efetuada e todas as possíveis fissuras estão es-
tabilizadas;

- Verificar que se encontra livre de óleos ou tintas que 
impeçam a aderência da cola ao suporte;

- Comprovar que o suporte não apresenta irregu-
laridades de planimetria superiores a 5 mm, caso 
contrário proceder à regularização do mesmo. 

rEcomEndaÇÕES
- Não molhar as peças cerâmicas antes da colagem das mesmas com weber.col classic;
- Prever sempre juntas entre peças com o mínimo de 2 mm de largura;
- Em peças claras utilizar sempre weber.col classic branco;
- Não espalhar grandes quantidades de weber.col classic e verificar periodicamente a sua pegajosidade.

Boa trabalhabilidade
Sem deslizamento das peças
Elevado rendimento

COlAgEm DE PEçAS 
CERâmiCAS DE méDiA-AlTA 
ABSORçãO DE águA 
Em iNTERiORES

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg, 
Saco de 5 kg - Caixa de 4x5 kg 
COR: Branco e cinza

1 2 3

 weber.col classic
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

prodUToS rElacionadoS

compoSiÇão
- Cimento branco ou cinza, inertes de sílica e aditivos 

específicos orgânicos e/ou inorgânicos.

aplicaÇão *
- Densidade aparente da massa: 1,40 - 1,60
- Tempo de repouso após amassado: 2 minutos
- Tempo de vida do amassado: 2 horas
- Tempo de ajustabilidade: aproximadamente 20 

minutos
- Espessura de aplicação: 6 mm
- Temperatura de aplicação: +5ºc a +30ºc
- Tempo de espera para rejuntar: mínimo 24 horas

obSErVaÇÕES
- Para colagem de pedra natural com tratamento e/

ou resinas no tardoz contactar a Weber;
- Para colagem sobre suportes de gesso em interior 

utilizar weber.fix basic, weber.fix premium ou 
weber.col rapid;

- Para renovação de paredes interiores em cerâmica 
antiga utilizar weber.fix premium ou weber.col 
clean light; 

- Em exteriores utilizar cimentos-cola da gama  
weber.col flex de acordo com o tipo e formato das 
peças a colar.

SUporTE
- Suportes de base cimentícia: Betonilha e reboco 

areado;
- Suportes à base de argamassa de cal ou cimento e cal.

prESTaÇÕES **
- Reação ao fogo: classe E
- Aderência inicial: ≥ 1,2 n/mm2 (1,2 mpa)
- Aderência após imersão em água: ≥ 0,6 n/mm2 

(0,6 mpa)
- Aderência após ação do calor: ≥ 1,3 n/mm2 (1,3 mpa)
- Aderência após tempo aberto de 30 minutos: ≥ 0,5 

n/mm2 (0,5 mpa)
- Aderência após ciclos de gelo-degelo: ≥ 0,6 n/mm2  

(0,6 mpa)
- Emissão COV: classe a+

conSUmo

Talocha denteada Colagem Simples Colagem dupla

Nº 6 3,5 a 4,5 kg/m2 5,0 a 6,0 kg/m2

Nº 8 4,5 a 5,5 kg/m2 6,0 a 7,0 kg/m2

Nº 9 5,5 a 6,5 kg/m2 7,0 a 8,0 kg/m2

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico em embalagem 

original fechada e ao abrigo do calor e da humidade.

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

weber.fix basic
Colagem de cerâmica de pequeno  
e médio formato em paredes interiores p. 74

weber.fix premium
Colagem de cerâmica e pedra natural  
de médio formato em paredes interiores p. 76

weber.col clean light
Colagem de cerâmica e pedra natural  
em pavimentos e revestimentos interiores  
e exteriores p. 86

Colagem de grés porcelânico  
em interior p. 24

- Cimento-cola para colagem de peças cerâmicas 
de média-baixa absorção de água em paredes e 
pavimentos interiores;

- Colagem de grés e grés porcelânico;
- Colagem de mosaico cerâmico;
- Colagem de pedra natural de formato médio em 

pavimentos interiores desde que não sujeita a 
manchas por absorção de água.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.col classic plus
COlAS PARA iNTERiORES
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aplicaÇão do prodUTo

Apertar a peça contra o suporte de forma a esma-
gar os cordões de cola garantindo que a totalidade 
da área fica preenchida. levantar a peça e verificar 
se a técnica de colagem e o tamanho da talocha 
são adequados ao formato da mesma.

Espalhar weber.col classic plus sobre o suporte 
em barramento fino e apertado com a ajuda da 
face lisa da talocha. logo em seguida, com a face 
denteada da talocha adequada ao formato da peça 
a colar, espalhar a cola em panos pequenos. Para 
peças de médio ou grande formato fazer colagem 
dupla espalhando cola também no tardoz da peça.

misturar o conteúdo de um saco de 25 kg de 
weber.col classic plus com 6 a 6,5 litros de água 
limpa, utilizando um misturador elétrico de baixa 
rotação até obter uma mistura homogénea e sem 
grumos. Deixar repousar 2 minutos e misturar 
novamente.

prEparaÇão do SUporTE
- Comprovar que o suporte se encontra consistente, 

limpo e seco garantindo que a retração do mesmo 
foi efetuada e todas as possíveis fissuras estão 
estabilizadas;

- Verificar que se encontra livre de óleos ou tintas que 
impeçam a aderência da cola ao suporte;

- Comprovar que o suporte não apresenta irregularida-
des de planimetria superiores a 5 mm, caso contrário 
proceder à regularização do mesmo. 

rEcomEndaÇÕES
- Em peças claras ou pedra natural utilizar sempre weber.col classic plus branco;
- Prever sempre juntas entre peças com o mínimo de 2 mm de largura, preenchidas com argamassa da gama 

weber.color;
- Espalhar pequenas quantidades de cola, verificando regularmente a pegajosidade da mesma.

Excelente trabalhabilidade
Sem deslizamento das peças
Elevada aderência
Elevado rendimento

COlAgEm DE PEçAS CERâmiCAS 
DE méDiA-BAixA ABSORçãO 
DE águA Em iNTERiORES

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Branco e cinza

1 2 3

 weber.col classic plus
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

prodUToS rElacionadoS

compoSiÇão
- Resinas sintéticas em dispersão aquosa, inertes e 

aditivos específicos orgânicos e/ou inorgânicos.

aplicaÇão *
- Densidade aparente da massa: 1,60 - 1,70
- Espessura máxima de aplicação: 6 mm
- Temperatura de aplicação: + 5ºc a + 30ºc
- Tempo de espera para rejuntar: mínimo 48 horas
- Tempo de endurecimento total: 8 a 15 dias
- Tempo aberto: aproximadamente 30 minutos

obSErVaÇÕES
Não aplicar weber.fix basic nas seguintes situações:
- em pavimentos interiores ou exteriores;
- em locais de elevado grau de humidade, como pis-

cinas, lavandarias ou balneários;
- sobre suportes em mau estado;
- sobre suportes não previstos antes de consultar 

a Weber;
- sobre cerâmica; neste caso, utilizar weber.fix pre-

mium ou weber.col clean light;
- sobre tinta; neste caso, utilizar weber.fix premium.

SUporTE
- Suportes de base cimentícia: Reboco areado ou 

betão;
- Suportes à base de argamassa de cal ou argamassa 

de cimento e cal;
- Suportes à base de gesso: gesso cartonado, gesso 

projetado, blocos de gesso.

prESTaÇÕES **
- Reação ao fogo: classe E
- Aderência inicial ao corte: ≥ 2,0 n/mm2 (2,0 mpa)
- Aderência após ação do calor: ≥ 2,0 n/mm2 (2,0 mpa)
- Aderência após elevadas temperaturas: ≥ 1,2 n/mm2 

(1,2 mpa)
- Aderência após tempo aberto de 30 minutos:  

≥ 1,4 n/mm2 (1,4 mpa)

conSUmo

Talocha denteada Colagem Simples Colagem dupla

Nº 4 1,5 a 2,5 kg/m2 3,0 a 4,0 kg/m2

Nº 5 2,5 a 3,5 kg/m2 4,0 a 5,0 kg/m2

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico em embalagem original 

fechada e ao abrigo do calor e da humidade.

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

weber.fix premium
Colagem de cerâmica e pedra natural  
de médio formato em paredes interiores p. 76

weber.col clean light
Colagem de cerâmica e pedra natural em 
pavimentos e revestimentos interiores e 
exteriores p. 86

Colagem de cerâmica sobre suportes  
de gesso em interior p. 26

Colagem de cerâmica sobre cerâmica  
ou tinta em parede interior p. 30

- Pasta adesiva para colagem de peças cerâmicas 
e pedra natural de pequeno e médio formato e 
desde que não sujeita a manchas por absorção 
de água, em paredes interiores. Especial para 
suportes à base de gesso;

- Colagem de grés, grés porcelânico, mosaico, azu-
lejo em paredes interiores.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.fix basic
COlAS PARA iNTERiORES
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aplicaÇão do prodUTo

Colocar as peças sobre a cola exercendo forte 
pressão, de forma a esmagar os cordões da mesma 
e assegurar uma boa transferência. Bater as peças 
com a ajuda de um maço de borracha branco se 
necessário.

Estender weber.fix basic sobre o suporte com a 
ajuda de uma talocha denteada de 4 a 5 mm. Caso 
as peças a colar tenham uma área superior a 450 
cm2 deve fazer-se colagem dupla, aplicando uma 
camada fina de weber.fix basic no tardoz da peça.

mexer weber.fix basic para o tornar mais fluído 
e fácil de aplicar com a talocha.

prEparaÇão do SUporTE
- Comprovar que o suporte se encontra consistente, 

limpo e seco garantindo que a retração do mesmo 
foi efetuada e todas as possíveis fissuras estão 
estabilizadas;

- Sobre suportes absorventes, sensíveis à humidade 
ou em estado pulverulento, aplicar previamente 
uma demão de weber.prim ad (tempo de secagem 
3 a 4 horas).

rEcomEndaÇÕES
- Prever sempre juntas entre peças com o mínimo de 2 mm de largura, para facilitar o processo de secagem 

da pasta;
- Esperar 48 horas no mínimo, antes de betumar as juntas;
- Não utilizar weber.fix basic em espessuras elevadas sob risco de aumentar demasiado o tempo de secagem 

da pasta;
- weber.fix basic é uma pasta adesiva pronta a aplicar. No entanto, é conveniente mexer o produto antes da 

aplicação para o tornar mais fluído.

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Cinza

1 2 3

 weber.fix basic

Pasta adesiva pronta a aplicar
Sem desperdícios de cola
Elevada aderência
Especial para suportes à base de gesso

COlAgEm DE CERâmiCA 
DE PEquENO E méDiO 
fORmATO Em PAREDES iNTERiORES
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

prodUToS rElacionadoS

compoSiÇão
- Resinas sintéticas em dispersão aquosa, inertes e 

aditivos específicos orgânicos e/ou inorgânicos.

aplicaÇão *
- Densidade aparente da massa: 1,50 - 1,70
- Espessura máxima de aplicação: 6 mm
- Temperatura de aplicação: + 5ºc a + 30ºc
- Tempo de espera para rejuntar: mínimo 48 horas
- Tempo de endurecimento total: 8 a 15 dias
- Tempo aberto: aproximadamente 30 minutos

obSErVaÇÕES
Não aplicar weber.fix premium nas seguintes 
situações:
- em exteriores;
- em imersão, como piscinas, tanques, saunas;
- sobre suportes em mau estado;
- sobre suportes não previstos antes de consultar a 

Weber;
- Sobre suportes antigos ou betão celular não aplicar 

peças superiores a 900 cm2.
Em situações de renovação ou pavimentos em que o 
tempo de secagem mais rápido da cola é essencial utilizar 
weber.col rapid ou weber.col clean light.

SUporTE
- Suportes de base cimentícia: Reboco areado ou 

betão;
- Suportes à base de argamassa de cal ou argamassa 

de cimento e cal;
- Suportes à base de gesso: gesso cartonado, gesso 

projetado, blocos de gesso;
- Cerâmica e tinta em bom estado.

prESTaÇÕES **
- Reação ao fogo: classe E
- Aderência inicial ao corte: ≥ 2,5 n/mm2  (2,5 mpa)
- Aderência após ação do calor: ≥ 2,5 n/mm2   (2,5 mpa)
- Aderência após elevadas temperaturas: ≥ 1,8 n/mm2  

(1,8 mpa)
- Aderência após tempo aberto de 30 minutos:  

≥ 1,4 n/mm2  (1,4 mpa)
- Capilaridade: ≤ 1,5 g/dm2.min1/2

- Emissão COV: classe b

conSUmo

Talocha denteada Colagem Simples Colagem dupla

Nº 4 1,5 a 2,5 kg/m2 3,0 a 4,0 kg/m2

Nº 5 2,5 a 3,5 kg/m2 4,0 a 5,0 kg/m2

conSErVaÇão
-  12 meses a partir da data de fabrico em embalagem 

original fechada e ao abrigo do calor e da humidade.

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

weber.col clean light
Colagem de cerâmica e pedra natural  
em pavimentos e revestimentos interiores  
e exteriores p. 86

weber.col rapid
Colagem rápida de cerâmica e pedra natural em 
paredes e pavimentos p. 90

Colagem de cerâmica sobre suportes  
de gesso em interior p. 26

Colagem de cerâmica sobre cerâmica  
ou tinta em parede interior p. 30

- Pasta adesiva de elevado grau de impermeabili-
dade para colagem de peças cerâmicas e pedra 
natural desde que não sujeita a manchas por 
absorção de água, em paredes interiores;

- Especial para suportes à base de gesso.
- Colagem de grés, grés porcelânico, mosaico, azu-

lejo em paredes interiores;
- Colagem de cerâmica e pedra natural de formato 

médio sobre suportes antigos de cerâmica ou 
tinta em bom estado.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.fix premium
COlAS PARA iNTERiORES
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aplicaÇão do prodUTo

APRESENTAÇÃO: 
Balde de 8 kg e 25 kg
COR: Branco

Colocar as peças sobre a cola exercendo forte 
pressão, de forma a esmagar os cordões da mesma 
e assegurar uma boa transferência. Bater as peças 
com a ajuda de um maço de borracha branco se 
necessário. levantar a peça e verificar se a trans-
ferência da cola para a peça é adequada.

Para fazer apenas colagem, estender a pasta sobre 
o suporte com a ajuda de uma talocha denteada 
de 4 a 5 mm. Caso as peças a colar tenham uma 
área superior a 450 cm2 deve fazer-se colagem 
dupla, aplicando uma camada fina de weber.fix 
premium no tardoz da peça (ver recomendações).

mexer weber.fix premium para o tornar mais 
fluído e fácil de aplicar com a talocha.

prEparaÇão do SUporTE
- Comprovar que o suporte se encontra consistente, 

limpo e seco garantindo que a retração do mesmo 
foi efetuada e todas as possíveis fissuras estão es-
tabilizadas;

- Sobre suportes absorventes, sensíveis à humidade 
ou em estado pulverulento, aplicar previamente uma 
demão de weber.prim ad  (tempo de secagem 3 a 4 
horas);

- Para colagem sobre suportes pintados verificar que a 
tinta tem aderência suficiente para suportar o novo 
revestimento (consultar “Preparação do Suporte”, 
pág. 15);

- Para colagem sobre cerâmica antiga efetuar a la-
vagem do suporte com detergentes adequados de 
modo a retirar gorduras e resíduos acumulados na 
superfície.

rEcomEndaÇÕES
- Prever sempre juntas entre peças com o mínimo de 2 mm de largura, para facilitar o processo de secagem 

da pasta;
- Não betumar a cerâmica ou pedra natural sem permitir a secagem da pasta;
- Não utilizar weber.fix premium em espessuras elevadas sob risco de aumentar demasiado o tempo de 

secagem da pasta;
- é conveniente mexer weber.fix premium antes da aplicação para o tornar mais fluído;
- Sobre suportes de baixa absorção, como é o caso de cerâmica ou tinta, weber.fix premium secará mais 

lentamente;
- Para impermeabilização de suportes de gesso realizar o seguinte procedimento: antes da colagem do 

revestimento barrar uma 1ª camada de weber.fix premium no suporte, incorporando rede de fibra de vidro 
de malha (2x2) mm. A espessura final desta camada deve ser entre 1,5 e 2 mm. Aguardar no mínimo 24 horas 
antes da colagem do revestimento.

1 2 3

 weber.fix premium

Elevado grau de impermeabilidade
Sem desperdícios de cola na fase de execução
Adequado para renovação de cerâmica e tinta
Especial para suportes à base de gesso

COlAgEm DE CERâmiCA 
E PEDRA NATuRAl DE méDiO 
fORmATO Em PAREDES 
iNTERiORES
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

prodUToS rElacionadoS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

compoSiÇão
- Cimento branco, inertes e aditivos específicos or-

gânicos e/ou inorgânicos.

aplicaÇão *
- Densidade aparente da massa: 1,0 - 1,5
- Tempo de repouso após amassado: 2 minutos
- Tempo de vida do amassado: 1 hora
- Tempo de secagem: aproximadamente 5 horas
- Tempo de ajustabilidade: aproximadamente 30 

minutos
- Resistência ao deslizamento: ≤ 0,5 mm
- Espessura máxima de aplicação: 8 mm
- Temperatura de aplicação: + 5ºc a + 30ºc
- Tempo de espera para rejuntar: mínimo 24 horas

obSErVaÇÕES
- Para colagem de peças de formato superior a 

(60x60x2 cm) em fachada, reforçar com fixação 
mecânica - weber.dual fix;

- Para colagem de pedra natural com tratamento no 
tardoz contactar a Weber;

- Para colagem de ardósia ou pedra artificial tipo 
aglomerado compacto, contactar a Weber;

- Para colagem de cerâmica ou pedra natural em varan-
das ou terraços garantir que o pavimento apresenta 
um caimento superior a 1,5% para escoamento das 
águas;

- Em pavimentos antigos de madeira ou parquet uti-
lizar o primário de aderência weber.prim ad pre-
viamente à colagem de cerâmica ou pedra natural;

- Sobre lajes de anidrite ou betão aligeirado utilizar 
o primário weber.prim rp.

SUporTE
- Suportes de base cimentícia: Betonilha, reboco 

areado ou betão;
- Suportes à base de argamassa de cal ou argamassa 

de cimento e cal;
- Argamassas de impermeabilização weber.dry e 

weber.tec 824;
- Cerâmica ou resíduos de tinta;
- Pisos radiantes;
- Sistema de isolamento térmico pelo exterior  

weber.therm.

prESTaÇÕES **
- Reação ao fogo: classe E
- Aderência inicial: ≥ 2,95 n/mm2 (2,5 mpa)
- Aderência após imersão em água: ≥ 1,3 n/mm2 

(1,3 mpa)
- Aderência após ação do calor: ≥ 2,5 n/mm2 (2,5 mpa)
- Aderência após tempo aberto de 30 minutos:  

≥ 1,7 n/mm2 (1,7 mpa)
- Aderência após ciclos de gelo-degelo: ≥ 1,4 n/mm2 

(1,4 mpa)
- Deformação transversal: ≥5 mm
- Capilaridade: ≤ 1,5 g/dm2.min1/2

- Emissão COV: classe a+

conSUmo

Talocha denteada Colagem Simples Colagem dupla

Nº 8 3,5 a 4,5 kg/m2 5,5 a 6,5 kg/m2

Nº 9 4,5 a 5,5 kg/m2 6,5 a 7,5 kg/m2

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico em embalagem 

original fechada e ao abrigo do calor e da humidade.

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

weber.color flex
Argamassa colorida de acabamento areado 
para juntas em interior e exterior p. 96

Colagem de pedra natural em fachadas p. 48

Colagem de grés porcelânico  
em fachadas p. 52

Aplicar um revestimento cerâmico  
como acabamento do sistema  
weber.therm p. 144

- Cimento-cola altamente deformável para colagem 
de peças cerâmicas e pedra natural de grande 
formato, desde que não sujeita a dilatações de 
origem térmica muito bruscas;

- Colagem de pedra natural como mármores, gra-
nitos e calcários em fachada de formato até 3600 
cm2 e 2 cm de espessura;

- Colagem de cerâmica e pedra natural sobre pisos 
radiantes;

- Colagem de cerâmica sobre cerâmica em inte-
riores e pavimentos exteriores;

- Colagem de cerâmica sobre sistema de isola-
mento térmico pelo exterior, weber.therm até 
40 kg/m2 (consultar especificação de aplicação);

- Pavimentos de tráfego intenso;
- Colagem de lâmina cerâmica em interiores e 

exteriores.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.col flex XL
COlAS PARA ExTERiORES
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aplicaÇão do prodUTo

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Branco e cinza

Apertar a peça contra o suporte de forma a esma-
gar os cordões de cola garantindo que a totalidade 
da área fica preenchida. Bater as peças com a 
ajuda de um maço de borracha branco, se neces-
sário. levantar a peça e verificar se a técnica de 
colagem e o tamanho da talocha são adequados 
ao formato da mesma.

Espalhar weber.col flex Xl sobre o suporte em 
barramento fino e apertado. logo em seguida, 
espalhar a cola em panos pequenos com a ajuda 
de uma talocha denteada adequada ao formato 
da peça a colar. quando as peças têm formato 
superior a 900 cm2 deve recorrer-se à técnica de 
colagem dupla para garantir que existe contacto 
máximo da cola com a peça.

misturar o conteúdo de um saco de 20 kg de 
weber.col flex Xl com 5 a 6 litros de água limpa, 
utilizando um misturador elétrico de baixa rotação 
até obter uma mistura homogénea e sem grumos. 
Deixar repousar 2 minutos e misturar novamente.

prEparaÇão do SUporTE
- Comprovar que o suporte se encontra consistente, 

limpo e seco garantindo que a retração do mesmo 
foi efetuada e todas as possíveis fissuras estão 
estabilizadas;

- Verificar que se encontra livre de óleos ou tintas que 
impeçam a aderência da cola ao suporte;

- Comprovar que o suporte não apresenta irregu-
laridades de planimetria superiores a 5 mm, caso 
contrário proceder à regularização do mesmo. A 
regularização pontual do suporte até 10 mm pode 
ser feita com weber.col flex Xl.

rEcomEndaÇÕES
- Prever sempre juntas de colocação e fracionamento na execução de revestimentos cerâmicos ou pétreos, de 

forma a absorver os possíveis movimentos de dilatação ou contração dos mesmos;
- Recomenda-se que a largura mínima de junta entre peças no interior seja de 2 mm, e no exterior de 5mm, 

preenchidas com argamassa da gama weber.color;
- Espalhar pequenas quantidades de cola, verificando regularmente a pegajosidade da mesma;
- Evitar a aplicação em exteriores sob condições meteorológicas adversas: chuva ou em risco de chover nas 24 

horas seguintes à aplicação e sob sol intenso ou vento forte;
- fazer dupla colagem em peças de área superior a 900 cm2 e em todas as situações de exterior;
- Em fachadas proteger a parte superior dos revestimentos com capeamentos ou cornijas;
- Na colagem de pedra natural calcária polida no tardoz realizar uma lixagem prévia garantindo a rugosidade 

da mesma;
- Para garantir maior resistência do suporte à humidade realizar um barramento fino e apertado previamente 

à colagem. Não deixar secar o barramento.

Elevada deformabilidade
Aderência extrema
mais 15% de rendimento
Elevada resistência à humidade 
Tempo aberto alongado
Excelente trabalhabilidade

COlAgEm DE CERâmiCA E PEDRA 
NATuRAl DE gRANDE fORmATO 
Em ExTERiOR

1 2 3

 weber.col flex XL
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

prodUToS rElacionadoS

compoSiÇão
- Cimento branco ou cinza, inertes e aditivos especí-

ficos orgânicos e/ou inorgânicos.

aplicaÇão *
- Densidade aparente da massa: 1,40 - 1,60
- Tempo de repouso após amassado: 2 minutos
- Tempo de vida do amassado: 2 horas
- Tempo de ajustabilidade: aproximadamente 30 

minutos
- Espessura máxima de aplicação: 10 mm
- Temperatura de aplicação: + 5ºc a + 30ºc
- Tempo de espera para rejuntar: mínimo 24 horas
- Deslizamento: ≤ 0,5 mm

obSErVaÇÕES
- Para colagem de peças de formato superior a 2400 

cm2 em fachada utilizar weber.col flex Xl;
- Para colagem de pedra natural com tratamento no 

tardoz, ardósia ou aglomerado compacto contactar 
a Weber;

- Para colagem de cerâmica ou pedra natural em 
varandas ou terraços garantir que o pavimento 
apresenta um caimento superior a 1,5% para esco-
amento das águas;

- weber.col flex l não é adequado para renovação 
de cerâmica antiga. Para esse fim utilizar em interio-
res weber.fix premium ou weber.col clean light; 
em pavimentos exteriores weber.col flex Xl ou 
weber.col rapid fluid consoante o grau de exposição 
dos mesmos.

SUporTE
- Suportes de base cimentícia: Betonilha, reboco 

areado ou betão estabilizado;
- Suportes à base de argamassa de cal ou argamassa 

de cimento e cal;
- Sistema de isolamento térmico pelo exterior  

weber.therm;
- Argamassas de impermeabilização weber.dry e 

weber.tec 824;
- Piso radiante.

prESTaÇÕES **
- Reação ao fogo: a2-S1.do
- Aderência inicial: ≥ 1,5 n/mm2 (1,5 mpa)
- Aderência após imersão em água: ≥ 1,0 n/mm2 

(1,0 mpa)
- Aderência após ação do calor: ≥ 1,7 n/mm2 (1,7 mpa)
- Aderência após tempo aberto de 30 minutos:  

≥ 1,0 n/mm2 (1,0 mpa)
- Aderência após ciclos de gelo-degelo: ≥ 1,0 n/mm2 

(1,0 mpa)
- Deformabilidade transversal: ≥ 2,5 mm e ≤ 3,5 mm
- Capilaridade: ≤ 1,5 g/dm2.min1/2

- Emissão COV: classe a+

conSUmo

Talocha denteada Colagem Simples Colagem dupla

Nº 8 4,5 a 5,5 kg/m2 6,5 a 7,5 kg/m2

Nº 9 5,5 a 6,5 kg/m2 7,5 a 8,5 kg/m2

conSErVaÇão
-  12 meses a partir da data de fabrico em embalagem original 

fechada e ao abrigo do calor e da humidade.

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

weber.col flex L
Consulte toda a informação sobre este produto 

através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.
COlAS PARA ExTERiORES

- Cimento-cola deformável para colagem de ce-
râmica e pedra natural, desde que não sujeita 
a manchas por absorção de água, de médio 
e grande formato em interiores e exteriores.  
formato máximo recomendado em fachada 
2400 cm2 e 2 cm de espessura;

- Colagem de cerâmica e pedra natural sobre pisos 
radiantes;

- Colagem de cerâmica ou pedra natural até  
40 kg/m2 sobre sistema de isolamento térmico 
pelo exterior, weber.therm (consultar especifi-
cações de aplicação);

- Colagem de cerâmica e pedra natural em piscinas;
- Colagem de cerâmica sobre pavimentos sujeitos 

a tráfego intenso;
- Colagem de cerâmica sobre pavimentos de 

madeira em interior, após aplicação prévia do 
primário weber.prim ad;

- Colagem de lâmina cerâmica em interiores e 
exteriores.

weber.col flex Xl
Colagem de cerâmica e pedra natural  
de grande formato em exterior p. 78

weber.prim ad
Primário de aderência monocomponente  
para argamassas autonivelantes  
e cimentos-cola. Sem solventes  p. 385

Colagem de cerâmica sobre pisos  
radiantes p. 40

Colagem de pedra natural em fachadas p. 48

Colagem de grés porcelânico  
em fachadas p. 52

Aplicar um revestimento cerâmico  
como acabamento do sistema  
weber.therm p. 144
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aplicaÇão do prodUTo

rEcomEndaÇÕES
- Prever sempre juntas de colocação e fracionamento na execução de revestimentos cerâmicos ou pétreos, de 

forma a absorver os possíveis movimentos de dilatação ou contração dos mesmos;
- Recomenda-se que a largura mínima de junta entre peças no interior seja de 2 mm, e no exterior de 5 mm, 

preenchidas com argamassa da gama weber.color;
- Em peças claras ou pedra natural utilizar sempre weber.col flex l branco;
- Espalhar pequenas quantidades de cola, verificando regularmente a pegajosidade;
- Evitar a aplicação em exteriores sob condições meteorológicas adversas: chuva ou em risco de chover nas 24 

horas seguintes à aplicação e sob sol intenso ou vento forte;
- fazer dupla colagem em peças de área superior a 900 cm2 e em todas as situações no exterior;
- Em fachadas proteger a parte superior dos revestimentos com capeamentos ou cornijas;
- Na colagem de pedra natural calcária polida no tardoz realizar uma lixagem prévia garantindo a rugosidade 

da mesma.

prEparaÇão do SUporTE
- Comprovar que o suporte se encontra consistente, 

limpo e seco garantindo que a retração do mesmo 
foi efetuada e todas as possíveis fissuras estão 
estabilizadas;

- Verificar que se encontra livre de óleos ou tintas que 
impeçam a aderência da cola ao suporte;

- Comprovar que o suporte não apresenta irregularida-
des de planimetria superiores a 5 mm, caso contrário 
proceder à regularização do mesmo. 

Elevada aderência
Elevada flexibilidade
Elevada resistência à humidade
Excelente trabalhabilidade
Tempo aberto alongado

COlAgEm DE CERâmiCA 
E PEDRA NATuRAl 
DE méDiO E gRANDE fORmATO 
Em ExTERiORES

 weber.col flex L

misturar o conteúdo de um saco de 25 kg de  
weber.col flex l com 6,5 a 7,5 litros de água limpa, 
utilizando um misturador elétrico de baixa rotação 
até obter uma mistura homogénea e sem grumos. 
Deixar repousar 2 minutos e misturar novamente.

Espalhar weber.col flex l sobre o suporte em 
barramento fino e apertado com a ajuda da face 
lisa da talocha. logo em seguida, espalhar a cola 
com a face denteada da talocha adequada ao 
formato da peça a colar. Para peças de médio e 
grande formato utilizar a técnica de colagem 
dupla espalhando cola no tardoz.

Apertar a peça contra o suporte de forma a esma-
gar os cordões de cola garantindo que a totalidade 
da área fica preenchida. Bater as peças com a 
ajuda de um maço de borracha branco, se neces-
sário. levantar a peça e verificar se a técnica de 
colagem e o tamanho da talocha são adequados 
ao formato da mesma.

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Branco e cinza

1 2 3
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

prodUToS rElacionadoS

compoSiÇão
- Cimento branco ou cinza, inertes e aditivos específicos 

orgânicos e/ou inorgânicos.

aplicaÇão *
- Densidade aparente da massa: 1,40 - 1,60
- Tempo de repouso após amassado: 2 minutos
- Tempo de vida do amassado: 2 horas
- Tempo de ajustabilidade: aproximadamente 30 

minutos
- Espessura máxima de aplicação: 10 mm
- Deslizamento: ≤ 0,5 mm
- Temperatura de aplicação: + 5ºc a + 30ºc
- Tempo de espera para rejuntar: mínimo 24 horas

obSErVaÇÕES
- Para colagem de peças de grande formato em fachada 

utilizar weber.col flex l ou weber.col flex Xl;
- Para colagem de pedra natural com tratamento no 

tardoz, ardósia ou aglomerado compacto contactar 
a Weber;

- Para colagem de cerâmica ou pedra natural em varan-
das ou terraços garantir que o pavimento apresenta 
um caimento superior a 1,5% para escoamento das 
águas.

SUporTE
- Suportes de base cimentícia: Betonilha, reboco areado 

ou betão estabilizado;
- Suportes à base de argamassa de cal ou argamassa 

de cimento e cal;
- Sistema de isolamento térmico pelo exterior  

weber.therm;
- Argamassas de impermeabilização weber.dry e 

weber.tec 824
- Pisos radiantes.

prESTaÇÕES **
- Reação ao fogo: classe E
- Aderência inicial: ≥ 1,3 n/mm2 (1,3 mpa)
- Aderência após imersão em água: ≥ 1,0 n/mm2 

(1,0 mpa)
- Aderência após ação do calor: ≥ 1,5 n/mm2 (1,5 mpa)
- Aderência após tempo aberto de 30 minutos:  

≥ 1,0 n/mm2 (1,0 mpa)
- Aderência após ciclos de gelo-degelo: ≥ 1,0 n/mm2 

(1,0 mpa)
- Capilaridade: ≤ 1,5 g/dm2.min1/2

- Deformação transversal: 2,0 a 2,5 mm
- Emissão COV: classe a+

conSUmo

Talocha denteada Colagem Simples Colagem dupla

Nº 6 3,0 a 4,0 kg/m2 5,0 a 6,0 kg/m2

Nº 8 4,0 a 5,0 kg/m2 6,0 a 7,0 kg/m2

Nº 9 4,5 a 5,5 kg/m2 6,5 a 7,5 kg/m2

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico em embalagem original 

fechada e ao abrigo do calor e da humidade.

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

weber.col flex Xl
Colagem de cerâmica e pedra natural  
de grande formato em exterior p. 78 

weber.col flex l
Colagem de cerâmica e pedra natural  
de médio e grande formato  
em exteriores p. 80

Colagem de cerâmica sobre pisos  
radiantes p. 40

Colagem de forra ou alheta em fachada p. 44

Aplicar um revestimento cerâmico  
como acabamento do sistema  
weber.therm p. 144

- Cimento-cola flexível para colagem de peças 
cerâmicas de qualquer absorção de água em 
paredes e pavimentos, interiores e exteriores; 

- Colagem de grés, grés porcelânico em paredes 
exteriores; formato máximo recomendado 1800 
cm2;

- Colagem de cerâmica e pedra natural sobre pisos 
radiantes;

- Colagem de cerâmica até 25 kg/m2 sobre sistema 
de isolamento térmico pelo exterior, weber.therm 
(consultar especificações de aplicação);

- Colagem de cerâmica em piscinas;
- Colagem de pedra natural em pavimentos exte-

riores.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.col flex M
COlAS PARA ExTERiORES
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aplicaÇão do prodUTo

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Branco e cinza

Apertar a peça contra o suporte de forma a esma-
gar os cordões de cola garantindo que a totalidade 
da área fica preenchida. Bater as peças com a 
ajuda de um maço de borracha branco, se neces-
sário. levantar a peça e verificar se a técnica de 
colagem e o tamanho da talocha são adequados 
ao formato da mesma.

Espalhar weber.col flex m sobre o suporte em 
barramento fino e apertado com a ajuda da face 
lisa da talocha. logo em seguida, espalhar a cola 
em panos pequenos com a ajuda de uma talocha 
denteada adequada ao formato da peça a colar.

misturar o conteúdo de um saco de 25 kg de 
weber.col flex m com 6 a 7 litros de água limpa, 
utilizando um misturador elétrico de baixa rotação 
até obter uma mistura homogénea e sem grumos. 
Deixar repousar 2 minutos e misturar novamente.

prEparaÇão do SUporTE
- Comprovar que o suporte se encontra consistente, 

limpo e seco garantindo que a retração do mesmo 
foi efetuada e todas as possíveis fissuras estão 
estabilizadas;

- Verificar que se encontra livre de óleos ou tintas que 
impeçam a aderência da cola ao suporte;

- Comprovar que o suporte não apresenta irregularida-
des de planimetria superiores a 5 mm, caso contrário 
proceder à regularização do mesmo. 

rEcomEndaÇÕES
- Prever sempre juntas de colocação e fracionamento na execução de revestimentos cerâmicos ou pétreos, de 

forma a absorver os possíveis movimentos de dilatação ou contração dos mesmos;
- Recomenda-se que a largura mínima de junta entre peças no interior seja de 2 mm, e no exterior de 5 mm 

preenchida com argamassa da gama weber.color;
- Em peças claras ou pedra natural utilizar sempre weber.col flex m branco;
- Espalhar pequenas quantidades de cola, verificando regularmente a pegajosidade da mesma;
- Evitar a aplicação em exteriores sob condições meteorológicas adversas: chuva ou em risco de chover nas 24 

horas seguintes à aplicação e sob sol intenso ou vento forte;
- fazer dupla colagem em peças de área superior a 900 cm2 e todas as situações no exterior.

1 2 3

 weber.col flex M

Elevada aderência 
Excelente trabalhabilidade
flexível
Elevada resistência à humidade
Tempo aberto alongado

COlAgEm DE PEçAS 
CERâmiCAS DE méDiO 
fORmATO Em ExTERiORES
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

prodUToS rElacionadoS

compoSiÇão
- Cimento branco ou cinza, inertes e aditivos especí-

ficos orgânicos e/ou inorgânicos.

aplicaÇão *
- Densidade aparente da massa: 1,40 - 1,60
- Tempo de repouso após amassado: 2 minutos
- Tempo de vida do amassado: 2 horas
- Tempo de ajustabilidade: aproximadamente 20 

minutos
- Espessura máxima de aplicação: 6 mm
- Temperatura de aplicação: +5ºc a +30ºc
- Tempo de espera para rejuntar: mínimo 24 horas
- Deslizamento: ≤ 0,5 mm

obSErVaÇÕES
- Para colagem de peças de médio formato em fachada 

utilizar weber.col flex m ou weber.col flex l;
- Para colagem de peças tipo forra/fita ou alheta de 

encaixe utilizar weber.col flex m;
- Para colagem de pedra natural com tratamento no 

tardoz contactar a Weber;
- Para colagem de ardósia ou pedra artificial tipo 

aglomerado compacto contactar a Weber. 

SUporTE
- Suportes de base cimentícia: Betonilha, reboco 

areado ou betão;
- Suportes à base de argamassa de cal ou argamassa 

de cimento e cal.

prESTaÇÕES **
- Reação ao fogo: classe E
- Aderência inicial: ≥ 1,3 n/mm2 (1,3 mpa)
- Aderência após imersão em água: ≥ 1,0 n/mm2 (1,0 

mpa)
- Aderência após ação do calor: ≥ 1,3 n/mm2 (1,3 mpa)
- Aderência após tempo aberto de 30 minutos: ≥ 0,9 

n/mm2 (0,9 mpa)
- Aderência após ciclos de gelo-degelo: ≥ 1,0 n/mm2 

(1,0 mpa)
- Deformação transversal: 1,5 mm

conSUmo

Talocha denteada Colagem Simples Colagem dupla

Nº 6 3,5 a 4,0 kg/m2 5,0 a 6,0 kg/m2

Nº 8 4,0 a 5,0 kg/m2 6,0 a 7,0 kg/m2

Nº 9 4,5 a 5,5 kg/m2 6,5 a 7,5 kg/m2

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico em embalagem 

original fechada e ao abrigo do calor e da humidade.

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

weber.col flex l
Colagem de cerâmica e pedra natural  
de médio e grande formato  
em exteriores p. 80

weber.col flex m
Colagem de peças cerâmicas  
de médio formato em exteriores p. 82

Colagem de peças de pequeno formato  
em exterior p. 42

Colagem de forra ou alheta em fachada p. 44

- Cimento-cola para colagem de peças cerâmicas 
de qualquer absorção de água em paredes e 
pavimentos interiores e exteriores;

- Colagem de grés e grés porcelânico de formato 
até 300 cm2 (exceto forra e alheta de encaixe) 
em paredes exteriores;

- Colagem de mosaico cerâmico e azulejo em re-
vestimentos exteriores;

- Colagem de pedra natural, desde que não sujeita 
a manchas por absorção de água, de formato 
médio, em paredes e pavimentos interiores e 
pavimentos exteriores.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.col flex S
COlAS PARA ExTERiORES
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aplicaÇão do prodUTo

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Branco e cinza

Apertar a peça contra o suporte de forma a esma-
gar os cordões de cola garantindo que a totalidade 
da área fica preenchida. levantar a peça e verificar 
se a técnica de colagem e o tamanho da talocha 
são adequados ao formato da mesma.

Espalhar weber.col flex S sobre o suporte em 
barramento fino e apertado com a ajuda da face 
lisa da talocha. logo em seguida, espalhar a cola 
em panos pequenos com a ajuda de uma talocha 
denteada adequada ao formato da peça a colar.

misturar o conteúdo de um saco de 25 kg de  
weber.col flex S com 5,5 a 6 litros de água limpa, 
utilizando um misturador elétrico de baixa rotação 
até obter uma mistura homogénea e sem grumos. 
Deixar repousar 2 minutos e misturar novamente.

prEparaÇão do SUporTE
-  Comprovar que o suporte se encontra consistente, 

limpo e seco garantindo que a retração do mesmo 
foi efetuada e todas as possíveis fissuras estão 
estabilizadas;

-   Verificar que se encontra livre de óleos ou tintas 
que impeçam a aderência da cola ao suporte;

-  Comprovar que o suporte não apresenta irregu-
laridades de planimetria superiores a 5 mm, caso 
contrário proceder à regularização do mesmo. 

rEcomEndaÇÕES
- Prever sempre juntas de colocação e fracionamento na execução de revestimentos cerâmicos ou pétreos, de 

forma a absorver os possíveis movimentos de dilatação ou contração dos mesmos;
- Recomenda-se que a largura mínima de junta entre peças no interior seja de 2 mm, e no exterior de 5 mm 

preenchidas com argamassa da gama weber.color;
- Em peças claras ou pedra natural utilizar sempre weber.col flex S branco;
-  Espalhar pequenas quantidades de cola, verificando regularmente a pegajosidade da mesma;
- Evitar a aplicação em exteriores sob condições meteorológicas adversas: chuva ou em risco de chover nas 24 

horas seguintes à aplicação e sob sol intenso ou vento forte.
- No exterior fazer sempre colagem dupla.

1 2 3

 weber.col flex S

Excelente trabalhabilidade
Sem deslizamento das peças
Elevada aderência
Tempo aberto alongado

COlAgEm DE PEçAS 
CERâmiCAS DE PEquENO 
fORmATO Em ExTERiORES



86

Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

prodUToS rElacionadoS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

compoSiÇão
- Cimento branco ou cinza, inertes e aditivos especí-

ficos orgânicos e/ou inorgânicos.

aplicaÇão *
- Densidade aparente da massa: 1,00 - 1,20
- Tempo de repouso após amassado: 2 minutos
- Tempo de vida do amassado: 4 horas
- Tempo de ajustabilidade: aproximadamente 30 

minutos
- Espessura máxima de aplicação: 10 mm
- Temperatura de aplicação: + 5ºc a + 30ºc
- Tempo de espera para rejuntar: mínimo 24 horas
- Deslizamento: ≤ 0,5 mm

obSErVaÇÕES
- Em obras onde tempo de secagem da cola é fator 

fundamental usar weber.col rapid;
- Para colagem de pedra natural com tratamento no 

tardoz contactar a Weber;
- Para colagem de ardósia ou pedra artificial tipo 

aglomerado compacto contactar a Weber; 
- Para colagem sobre suportes com tinta em interior 

utilizar weber.fix premium.

SUporTE
- Suportes de base cimentícia: Betonilha, reboco ou 

betão estabilizado;
- Suportes à base de argamassa de cal ou argamassa 

de cimento e cal;
- Pisos radiantes;
- Cerâmica antiga em bom estado de aderência;
- madeira após aplicação prévia do primário  

weber.prim ad;
- Autonivelantes da gama weber.floor;
- Argamassas de impermeabilização: weber.dry KF, 

weber.dry KG, weber.tec 824.

prESTaÇÕES **
- Reação ao fogo: classe E
- Aderência inicial: ≥ 1,5 n/mm2 (1,5 mpa)
- Aderência após imersão em água: ≥ 1,0 n/mm2 (1,0 mpa)
- Aderência após ação do calor: ≥ 1,4 n/mm2 (1,4 mpa)
- Aderência após tempo aberto de 30 minutos:  

≥ 1,5 n/mm2 (1,5 mpa)
- Aderência após ciclos de gelo-degelo: ≥ 1,0 n/mm2 

(1,0 mpa)
- Deformação transversal: ≥ 2,5 mm
- Emissão COV: classe a+

conSUmo

Talocha denteada Colagem Simples Colagem dupla

Nº 6 1,5 a 2,5 kg/m2 3,0 a 4,0 kg/m2

Nº 8 2,5 a 3,5 kg/m2 5,0 a 6,0 kg/m2

Nº 9 3,5 a 4,5 kg/m2 6,0 a 7,0 kg/m2

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico em embalagem original 

fechada e ao abrigo do calor e da humidade.

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

weber.fix premium
Colagem de cerâmica e pedra natural  
de médio formato em paredes interiores p. 76

weber.col rapid
Colagem rápida de cerâmica e pedra natural em 
paredes e pavimentos p.90

Colagem de lâmina cerâmica p. 28

Renovação fácil de cozinhas  
e casas de banho p. 38

Colagem de cerâmica  
sobre pisos radiantes p. 40

- Cimento-cola de elevado rendimento para co-
lagem de cerâmica e pedra natural, desde que 
não sujeita a manchas por absorção de água, 
em paredes e pavimentos interiores e exteriores;

- Colagem de cerâmica ou pedra natural sobre 
suportes de cerâmica antiga em interior;

- Adequado para colagem de cerâmica ou pedra 
natural sobre pisos radiantes;

- Renovação de pavimentos de madeira com cerâ-
mica ou pedra natural após aplicação do primário 
weber.prim ad;

- Especialmente indicado para obras de renova-
ção pela maior facilidade de transporte, elevado 
rendimento (15 kg de weber.col clean light têm o 
mesmo rendimento de 25 kg) e sem libertação de 
poeiras durante a fase de preparação; 

- Colagem de lâmina cerâmica em trabalho de 
renovação interior.

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.col clean light
COlAS PARA RENOVAçãO E APliCAçõES ESPECífiCAS
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aplicaÇão do prodUTo

Apertar a peça contra o suporte de forma a esma-
gar os cordões de cola garantindo que a totalidade 
da área fica preenchida. levantar a peça e verificar 
se a técnica de colagem e o tamanho da talocha 
são adequados ao formato da mesma.

Espalhar weber.col clean light sobre o suporte 
com a face lisa da talocha em barramento fino 
e apertado. logo a seguir, com a face denteada 
da talocha adequada ao formato da peça a colar, 
espalhar a cola em panos pequenos. Para peças 
de médio ou grande formato fazer colagem dupla 
espalhando cola no tardoz.

misturar o conteúdo de um saco de 15 kg de  
weber.col clean light com 6 a 7 litros de água 
limpa, utilizando um misturador elétrico de baixa 
rotação até obter uma mistura homogénea e sem 
grumos. Deixar repousar 2 minutos e misturar 
novamente.

prEparaÇão do SUporTE
- Comprovar que o suporte se encontra consistente, 

limpo e seco garantindo que a retração do mesmo 
foi efetuada e todas as possíveis fissuras estão 
estabilizadas;

- Verificar que o suporte se encontra livre de óleos ou 
tintas que impeçam a aderência da cola;

- Comprovar que o suporte não apresenta irregularida-
des de planimetria superiores a 5 mm, caso contrário 
proceder à regularização do mesmo;

- Sobre suportes antigos de cerâmica proceder à lim-
peza com detergentes de ação desengordurante para 
remoção de gorduras e outros resíduos na superfície.

rEcomEndaÇÕES
- Prever sempre juntas de colocação e fracionamento na execução de revestimentos cerâmicos ou pétreos, de 

forma a absorver os possíveis movimentos de dilatação ou contração dos mesmos;
- Recomenda-se que a largura mínima de junta entre peças no interior seja de 2 mm, e no exterior de 5 mm 

preenchidas com argamassa da gama weber.color;
- Em peças claras ou pedra natural utilizar sempre weber.col clean light branco;
- Em exteriores, estender pequenos panos de cola e verificar periodicamente a pegajosidade da mesma;
- Evitar a aplicação em exteriores sob condições meteorológicas adversas: chuva ou em risco de chover nas 24 

horas seguintes à aplicação e sob sol intenso ou vento forte.
- Para peças de formato superior a 900 cm2 ou em exterior fazer sempre colagem dupla.

Especial para obras de renovação em interiores
mais 30% de rendimento; Sem libertação de poeiras
Elevada aderência; Excelente trabalhabilidade

COlAgEm DE CERâmiCA E PEDRA 
NATuRAl Em PAVimENTOS 
E REVESTimENTOS iNTERiORES 
E ExTERiORES

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

APRESENTAÇÃO: Saco de 15 kg 
COR: Branco e cinza

1 2 3

 weber.col clean light
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

prodUToS rElacionadoS

compoSiÇão
- Cimentos cinza, inertes e aditivos específicos orgâ-

nicos e/ou inorgânicos.

aplicaÇão *
- Densidade aparente da massa: 1,50 - 1,60
- Tempo de repouso após amassado: 2 minutos
- Tempo de vida do amassado: 30 minutos
- Tempo de ajustabilidade: aproximadamente 20 

minutos
- Espessura máxima de aplicação: 9 mm
- Temperatura de aplicação: + 5ºc a + 30ºc
- Tempo de espera para rejuntar: 6 horas
- Tempo de espera para utilização do pavimento:
 Tráfego ligeiro: aproximadamente 5 horas após 

betumar
 Tráfego intenso: aproximadamente 12 horas após 

betumar

obSErVaÇÕES
- Para colagem de cerâmica em varandas ou terraços 

garantir que o pavimento apresenta um caimento 
superior a 1,5% para escoamento das águas;

- Em pavimentos antigos de madeira ou parquet uti-
lizar o primário de aderência weber.prim ad pre-
viamente à colagem de cerâmica ou pedra natural;

- Em pavimentos exteriores sujeitos a solicita-
ções térmicas ou mecânicas elevadas utilizar  
weber.col flex Xl; 

- Para colagem rápida de cerâmica e pedra natu-
ral sobre cerâmica em paredes interiores utilizar  
weber.col rapid;

- Não utilizar weber.col rapid fluid na colagem de 
pedra natural clara. Neste caso, usar weber.col rapid.

SUporTE
-  Suportes de base cimentícia: Betonilha ou betão 

estabilizado;
-  Cerâmica; 
-  madeira após aplicação prévia do primário  

weber.prim ad;
-  Autonivelantes da gama weber.floor;
-  Piso radiante hidráulico.

prESTaÇÕES **
- Reação ao fogo: classe F
- Aderência inicial após 6 horas: ≥ 0,5 n/mm2 (0,5 mpa)
- Aderência inicial: ≥ 1,1 n/mm2 (1,1 mpa)
- Aderência após imersão em água: ≥ 0,6 n/mm2 (0,6 mpa)
- Aderência após ação do calor: ≥ 0,9 n/mm2 (0,9 mpa)
- Aderência após tempo aberto de 10 minutos:  

≥ 1,4 n/mm2 (1,4 mpa)
- Aderência após ciclos de gelo-degelo: ≥ 0,6 n/mm2 

(0,6 mpa)

conSUmo

Talocha denteada Colagem Simples

Nº 8 4,5 a 5,5 kg/m2

Nº 9 6,5 a 7,5 kg/m2

conSErVaÇão
-  6 meses a partir da data de fabrico em embalagem original 

fechada e ao abrigo do calor e da humidade.

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

weber.col flex Xl
Colagem de cerâmica e pedra natural  
de grande formato em exterior p. 78

weber.col rapid
Colagem rápida de cerâmica e pedra natural em 
paredes e pavimentos p. 90

weber.col clean light
Colagem de cerâmica e pedra natural  
em pavimentos e revestimentos interiores  
e exteriores p. 86

Renovação rápida de pavimentos  
de superfícies comerciais p. 32

Renovação de pavimentos em cerâmica  
no interior ou exterior p. 36

-  Cimento-cola fluido de secagem rápida para 
colagem de cerâmica em pavimentos interiores 
ou exteriores;

- Colagem de cerâmica sobre cerâmica ou pedra 
natural antiga em pavimentos interiores ou 
exteriores;

- Colagem de cerâmica em pavimentos de tráfego 
intenso onde a colocação rápida em serviço seja 
importante: lojas comerciais, armazéns, centros 
comerciais, etc.;

- Cerâmica sobre pisos radiantes hidráulicos.

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.col rapid fluid
COlAS PARA RENOVAçãO E APliCAçõES ESPECífiCAS
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aplicaÇão do prodUTo

Apertar a peça contra o suporte de forma a esma-
gar os cordões de cola garantindo que a totalidade 
da área fica preenchida. Bater as peças com a 
ajuda de um maço de borracha, se necessário. 
levantar a peça e verificar se a técnica de colagem 
e o tamanho da talocha são adequados à colagem 
da mesma.

Espalhar weber.col rapid fluid sobre o suporte 
em panos pequenos com a ajuda de uma talocha 
denteada adequada ao formato da peça a colar.

misturar o conteúdo de um saco de 25 kg de  
weber.col rapid fluid com 5,5 a 6 litros de água 
limpa, utilizando um misturador elétrico de bai-
xa rotação até obter uma mistura fluida e sem 
grumos. Deixar repousar 2 minutos e misturar 
novamente.

prEparaÇão do SUporTE
- Comprovar que o suporte se encontra consistente, 

limpo e seco garantindo que a retração do mesmo 
foi efetuada e todas as possíveis fissuras estão 
estabilizadas;

- Verificar que se encontra livre de óleos ou tintas que 
impeçam a aderência da cola ao suporte;

- Em situação de obras de renovação lavar e escovar 
com detergente todo o pavimento;

- Comprovar que o suporte não apresenta irregu-
laridades de planimetria superiores a 5 mm, caso 
contrário proceder à regularização do mesmo. A 
regularização pontual do suporte até 10 mm pode 
ser feita com weber.col rapid fluid.

rEcomEndaÇÕES
- Prever sempre juntas de colocação e fracionamento na execução de pavimentos cerâmicos, de forma a 

absorver os possíveis movimentos de dilatação ou contração dos mesmos;
- Recomenda-se que a largura mínima de junta entre peças no interior seja de 2 mm, e no exterior de 5 mm, 

preenchidas com argamassa da gama weber.color;
- Espalhar pequenas quantidades de cola. Não esquecer que weber.col rapid fluid é uma cola de secagem rápida;
- Evitar a aplicação em exteriores sob condições meteorológicas adversas: chuva ou em risco de chover nas 24 

horas seguintes à aplicação e sob sol intenso ou vento forte;
- Para peças até 3600 cm2 não é necessário fazer colagem dupla.

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Cinza

1 2 3

 weber.col rapid fluid

Especial para obras de renovação
Secagem rápida
Tempo aberto alongado
Betumação das juntas ao final de 6 horas
Dispensa colagem dupla para peças até 3600 cm2

COlAgEm RáPiDA DE CERâmiCA 
Em PAVimENTOS iNTERiORES 
E ExTERiORES
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

prodUToS rElacionadoS

compoSiÇão
- Cimento branco, inertes e aditivos específicos or-

gânicos e/ou inorgânicos.

aplicaÇão *
- Densidade aparente da massa: 1,30 - 1,50
- Tempo de repouso após amassado: 2 minutos
- Tempo de vida do amassado: 1 hora
- Tempo de ajustabilidade: aproximadamente 30 

minutos
- Espessura máxima de aplicação: 5 mm
- Temperatura de aplicação: + 5ºc a + 30ºc
- Tempo de espera para rejuntar: 6 horas
- Tempo de espera para utilização do pavimento:
 Tráfego ligeiro: aproximadamente 5 horas após 

betumar
 Tráfego intenso: aproximadamente 12 horas após 

betumar

obSErVaÇÕES
- Em pavimentos antigos de madeira ou parquet uti-

lizar o primário de aderência weber.prim ad pre-
viamente à colagem de cerâmica ou pedra natural;

- weber.col rapid não é adequado para colagem de 
cerâmica ou pedra natural em piscinas;

- Para colagem de cerâmica ou pedra em fachadas 
utilizar colas da gama weber.col flex.

SUporTE
- Suportes de base cimentícia: Reboco, betonilha ou 

betão estabilizado;
- Argamassas de cal ou argamassas de cimento e cal;
- madeira após aplicação prévia do primário  

weber.prim ad;
- Autonivelantes da gama weber.floor;
- Argamassas de impermeabilização da gama  

weber.dry e weber.tec 824;
- gesso, gesso cartonado e blocos de gesso;
- Piso radiante hidráulico.

prESTaÇÕES **
- Reação ao fogo: classe E
- Aderência inicial após 6 horas: ≥ 0,5 n/mm2 (0,5 mpa)
- Aderência inicial:  ≥ 1,0 n/mm2 (1,0 mpa)
- Aderência após imersão em água: ≥ 0,5 n/mm2 

(0,5 mpa)
- Aderência após ação do calor: ≥ 1,0 n/mm2 (1,0 mpa)
- Aderência após tempo aberto de 30 minutos:  

≥ 0,5 n/mm2 (0,5 mpa)
- Aderência após ciclos de gelo-degelo: ≥ 0,5 n/mm2 

(0,5 mpa)

conSUmo

Talocha denteada Colagem Simples Colagem dupla

Nº 6 3,0 a 4,0 kg/m2 5,0 a 6,0 kg/m2

Nº 8 4,5 a 5,5 kg/m2 6,5 a 7,5 kg/m2

Nº 9 5,5 a 6,5 kg/m2 7,5 a 8,5 kg/m2

conSErVaÇão
- 6 meses a partir da data de fabrico em embalagem 

original fechada e ao abrigo do calor e da humidade.

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Gama weber.col flex p. 78 a 85

weber.col rapid fluid
Colagem rápida de cerâmica em pavimentos 
interiores e exteriores p. 88

weber.col clean light
Colagem de cerâmica e pedra natural  
em pavimentos e revestimentos interiores  
e exteriores p. 86

Colagem de cerâmica sobre suportes  
de gesso em interior p. 26

Renovação rápida de pavimentos  
de superfícies comerciais p. 32

- Cimento-cola de secagem rápida para colagem 
de cerâmica e pedra natural em paredes e pavi-
mentos interiores;

- Colagem de cerâmica de formato médio em 
pavimentos exteriores;

- Colagem de cerâmica em pavimentos de tráfego 
intenso onde a colocação rápida em serviço seja 
importante: lojas comerciais, armazéns, centros 
comerciais, etc.;

- Colagem de cerâmica e pedra natural sobre su-
portes de gesso sem aplicação prévia de primário;

- Colagem de cerâmica sobre pisos antigos de ma-
deira estáveis após aplicação prévia do primário 
weber.prim ad;

- Colagem de lâmina cerâmica em interiores, em 
parede e pavimentos.

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.col rapid
COlAS PARA RENOVAçãO E APliCAçõES ESPECífiCAS
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aplicaÇão do prodUTo

Apertar a peça contra o suporte de forma a esma-
gar os cordões de cola garantindo que a totalidade 
da área fica preenchida. Bater as peças com a ajuda 
de um maço de borracha branco, se necessário. 
levantar a peça e verificar se a técnica de colagem 
e o tamanho da talocha são adequados à colagem 
da mesma.

Espalhar weber.col rapid sobre o suporte em 
barramento fino e apertado com a face lisa da 
talocha. logo em seguida, espalhar a cola em 
panos pequenos com a ajuda de uma talocha 
denteada adequada ao formato da peça a colar.

misturar o conteúdo de um saco de 25 kg de  
weber.col rapid com 5 a 5,5 litros de água limpa, 
utilizando um misturador elétrico de baixa rotação 
até obter uma mistura fluida e sem grumos. Deixar 
repousar 2 minutos e misturar novamente.

prEparaÇão do SUporTE
- Comprovar que o suporte se encontra consistente, 

limpo e seco garantindo que a retração do mesmo 
foi efetuada e todas as possíveis fissuras estão 
estabilizadas;

- Verificar que se encontra livre de óleos ou tintas que 
impeçam a aderência da cola ao suporte;

- Em situação de obras de renovação lavar e escovar 
com detergente todo o suporte;

- Comprovar que o suporte não apresenta irregu-
laridades de planimetria superiores a 5 mm, caso 
contrário proceder à regularização do mesmo. A 
regularização pontual do suporte até 5 mm pode 
ser feita com weber.col rapid.

rEcomEndaÇÕES
- Prever sempre juntas de colocação e fracionamento na execução de pavimentos cerâmicos ou pétreos, de 

forma a absorver os possíveis movimentos de dilatação ou contração dos mesmos;
- Recomenda-se que a largura mínima de junta entre peças no interior seja de 2 mm, e no exterior de 5 mm, 

preenchidas com argamassa da gama weber.color;
- Espalhar pequenas quantidades de cola. Não esquecer que weber.col rapid é uma cola de secagem rápida;
- Evitar a aplicação em exteriores sob condições meteorológicas adversas: chuva ou em risco de chover nas 24 

horas seguintes à aplicação e sob sol intenso ou vento forte.
- Para peças de formato superior a 900 cm2 fazer sempre colagem dupla.

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Beje

Betumação ao final de 6 horas
Tempo aberto alongado
Colagem direta sobre suportes de gesso
Elevada aderência; Sem libertação de poeiras

COlAgEm RáPiDA DE CERâmiCA 
E PEDRA NATuRAl Em PAREDES 
E PAVimENTOS

1 2 3

 weber.col rapid
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

prodUToS rElacionadoS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

compoSiÇão
- Cimento branco, inertes e aditivos específicos or-

gânicos e/ou inorgânicos.

aplicaÇão *
- Densidade aparente da massa: 1,50 - 1,70
- Tempo de repouso após amassado: 2 minutos
- Tempo de vida do amassado: 3 horas
- Tempo de ajustabilidade: aproximadamente 20 

minutos
- Espessura máxima de aplicação: 5 mm
- Temperatura de aplicação: +5ºc a +30ºc
- Tempo de espera para encher a piscina: 7 dias

obSErVaÇÕES
- Para colagem de peças em fachada utilizar uma das 

colas da gama weber.col flex;
- Para ambientes químicos agressivos (pH<5) rejuntar 

a piscina com weber.color epoxy; 
- A impermeabilização da piscina deve ser assegurada 

por produtos de impermeabilização adequados 
como o weber.tec 824. O revestimento cerâmico 
serve apenas de acabamento;

- Avaliar a resistência das resinas aplicadas no tardoz 
das placas de pastilha com rede de fibra de vidro 
(consultar pág. 54);

- Para colagem de pastilha unida com pontos de cola 
ou pedra natural em piscina utilizar weber.col flex m
ou weber.col flex l e weber.color premium ou 
weber.color epoxy no rejuntamento.

SUporTE
- Suportes de base cimentícia: Betonilha, reboco 

areado ou betão estabilizado;
- Suportes à base de argamassa de cal ou argamassa 

de cimento e cal;
- Argamassas de impermeabilização weber.dry KF 

e weber.tec 824.

prESTaÇÕES **
- Reação ao fogo: classe E
- Aderência inicial: ≥ 1,0 n/mm2 (1,0 mpa)
- Aderência após imersão em água: ≥ 1,0 n/mm2 

(1,0 mpa)
- Aderência após ação do calor: ≥ 1,3 n/mm2 (1,3 mpa)
- Aderência após tempo aberto de 20 minutos:  

≥ 0,5 n/mm2 (0,5 mpa)
- Aderência após ciclos de gelo-degelo: ≥ 1,0 n/mm2 

(1,0 mpa)
- Resistência à compressão: ≥ 15 n/mm2 (15 mpa)
- Resistência à flexão: ≥ 3,5 n/mm2 (3,5 mpa)
- Capilaridade: ≤ 1,5 g/dm2.min1/2

conSUmo

Talocha denteada Colagem Betumação

Nº 4        2,0 a 2,5 kg/m2 1,0 a 1,2 kg/m2

Nº 5 3,0 a 3,5 kg/m2 0,8 a 1,0 kg/m2

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico em embalagem 

original fechada e ao abrigo do calor e da humidade.

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.
*** Certificado emitido pela EPAl.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

weber.color epoxy
Argamassa para juntas em ambientes 
quimicamente exigentes p. 102

weber.tec 824
Argamassa monocomponente flexível  
de impermeabilização p. 276

Colagem e betumação de pastilha  
cerâmica ou de vidro em piscinas p. 54

- Colagem e betumação de peças cerâmicas em 
paredes e pavimentos de piscinas, saunas, tan-
ques, SPAS, balneários, etc.;

- Colagem e betumação de pastilha cerâmica ou 
de vidro com um único produto em paredes e 
pavimentos interiores.

- Colagem e betumação de reservatórios de água 
potável.***

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.col aquaplus
COlAS PARA PiSCiNAS
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aplicaÇão do prodUTo

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Branco
Afinação de cores*

Apertar a peça contra o suporte de forma a esmagar 
os cordões de cola garantindo que a totalidade 
da área fica preenchida. Proceder à betumação 
com weber.col aquaplus logo que as placas se 
encontrem firmes, efetuando a limpeza da pastilha 
decorridos no máximo 20 minutos da aplicação.

Espalhar weber.col aquaplus sobre o suporte 
em barramento fino e apertado com a face lisa 
da talocha. logo em seguida, espalhar a cola em 
panos pequenos com a ajuda de uma talocha 
denteada de 4 ou 5 mm. Para placas de pastilha 
unidas com papel a betumação pode ser feita 
simultaneamente à colagem.

misturar o conteúdo de um saco de 25 kg de  
weber.col aquaplus com 6 a 7 litros de água limpa, 
utilizando um misturador elétrico de baixa rotação 
até obter uma mistura homogénea e sem grumos. 
Deixar repousar 2 minutos e misturar novamente.

prEparaÇão do SUporTE
-  Comprovar que o suporte se encontra consistente, 

limpo e seco garantindo que a retração do mesmo 
foi efetuada e todas as possíveis fissuras estão 
estabilizadas;

-  Verificar que se encontra livre de óleos ou tintas que 
impeçam a aderência da cola ao suporte;

-  Comprovar que o suporte não apresenta irregu-
laridades de planimetria superiores a 5 mm, caso 
contrário proceder à regularização do mesmo.;

-  Em piscinas, no caso de o suporte ser reboco ou 
betonilha de regularização, assegurar que este se 
encontra perfeitamente aderente à base mediante 
sondagem geral. As zonas ocas devem ser substi-
tuídas.

rEcomEndaÇÕES
-  Em exteriores, estender pequenos panos de cola e verificar periodicamente a pegajosidade da mesma;
-  Evitar a aplicação sob condições meteorológicas adversas:
   - chuva ou risco de chover nas 24 horas seguintes à aplicação
   - sol intenso, vento forte ou em risco de formação de gelo
-  Após a betumação aguardar 7 dias antes de encher a piscina com água.
-  manter os níveis de pH e cloro da água da piscina dentro dos limites recomendados. weber.col aquaplus é 

resistente a valores de pH superiores a 5,0.

Colagem e betumação de pastilha com um só produto
Excelente trabalhabilidade 
Elevada aderência
Elevada resistência

COlAgEm E BETumAçãO 
Em PiSCiNAS

* (Condições de encomenda sob consulta)

1 2 3

 weber.col aquaplus
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

prodUToS rElacionadoS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

compoSiÇão
- Cimento, adjuvantes orgânicos e inorgânicos e pig-

mentos minerais.

aplicaÇão *
- Densidade aparente da pasta: 1,7 - 1,9
- Vida do amassado: 40 - 60 minutos
- Temperatura de aplicação: de + 5ºc a 30ºc
- Tempo de espera para utilização em pavimentos:  

24 horas

obSErVaÇÕES
- quando a colagem de cerâmica foi realizada com 

argamassa epoxy rejuntar com weber.color epoxy;
- Para renovação de juntas antigas ou degradadas 

usar weber.color slim;
- Não utilizar ácidos fortes na limpeza de weber.

color art;
- A aplicação de weber.color art sobre suportes húmi-

dos ou em diferentes espessuras provocará variações 
na tonalidade da junta;

- A betumação de juntas em locais de elevado 
grau de exigência química deverá ser feita com  
weber.color epoxy;

- As juntas de fracionamento ou dilatação devem ser 
preenchidas com weber.flex pU.

SUporTE
- Argamassa cimentícia.
- Todo o tipo de cerâmica e pedra natural.

prESTaÇÕES **
- Resistência à compressão 28 dias: ≥ 15 n/mm2 (15 mpa)
- Resistência à flexão 28 dias: ≥ 3,5 n/mm2 (3,5 mpa)
- Resistência à abrasão: 1000 mm3

- Absorção reduzida de água após 30 minutos: ≤ 5g
- Absorção reduzida de água após 240 minutos: ≤ 10g
- Retração livre: ≤ 2 mm/m
- Emissão COV: classe a+

conSUmo
- Consultar tabela de consumos pág. 22.

conSErVaÇão
- 24 meses para embalagens de 5kg e 12 meses para 

embalagens de 25kg, após data de fabrico em em-
balagem original fechada.

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

weber.color premium
Argamassa colorida de acabamento liso  
para juntas anti-fungos p. 98

weber.color slim
Argamassa colorida de acabamento liso  
para renovação de juntas p. 100

Aspetos gerais p. 14 a 23

Betumação de cerâmica em interiores p. 62

- Argamassa colorida de acabamento liso para 
betumação de juntas em pavimentos e paredes 
interiores. largura de junta entre 2 a 10 mm.

- Betumação de juntas em cerâmica ou pedra 
natural de todos os tipos em zonas privadas ou 
de uso coletivo.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.color art
JuNTAS
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aplicaÇão do prodUTo

APRESENTAÇÃO: Saco de 5 kg 
- Caixa de 4x5 kg; Saco de 25 kg 
COR: Disponível em 30 cores 
clássicas e tendências*

Efetuar a limpeza final 24 horas após a aplicação 
com um pano seco. A argamassa estará pronta 
para utilização. 

Betumar as juntas com talocha de borracha dura 
na diagonal e pressionando bem para preenchi-
mento total dos espaços livres. Aguardar até a 
argamassa perder o brilho superficial (aproxima-
damente entre 30 a 45 minutos) para efetuar a 
primeira limpeza com uma esponja ligeiramente 
humedecida.

Amassar weber.color art com 1,5 a 2,0 litros de 
água limpa por cada embalagem de 5 kg até obter 
uma mistura homogénea e sem grumos. garantir 
a correta dispersão do pigmento e a homogenei-
dade da cor.

prEparaÇão do SUporTE
- Retirar o excesso de cimento-cola das juntas antes de 

betumar. Aguardar no mínimo, entre 24 a 48 horas 
antes de iniciar a betumação das juntas.

- garantir que as juntas estão limpas e secas sob pena 
de vir a provocar manchas na cor.

- quando as peças cerâmicas são porosas ou polidas 
é necessário protegê-las com o líquido de prote-
ção, protector 060 para evitar a impregnação do 
pigmento nos microporos do grés polido. Realizar 
um teste prévio para verificação.

- garantir a uniformidade da espessura de aplicação 
das juntas. Desta forma, a durabilidade da arga-
massa aumenta e as cores são mais homogéneas.

rEcomEndaÇÕES
- Não esquecer retirar as cruzetas distanciadoras das juntas antes de iniciar a betumação.
- utilizar apenas a quantidade de água indicada para amassar o produto. O excesso de água no amassado pode 

provocar manchas na argamassa.
- Nunca adicionar água ao produto que já tenha iniciado o processo de endurecimento.
- Diferentes espessuras de aplicação podem provocar ligeiras diferenças de tonalidade na argamassa.
- Não usar água em excesso na limpeza uma vez que pode provocar a dispersão do pigmento, carbonatação 

ou deposição de sais na superfície da argamassa.
- Não usar ácidos fortes na limpeza.

ARgAmASSA COlORiDA 
DE ACABAmENTO liSO 
PARA JuNTAS Em iNTERiOR
30 cores clássicas e tendências
Textura lisa
Sem libertação de poeiras
largura de junta de 2 a 10 mm

* Consultar carta de cores.

1 2 3

 weber.color art
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

prodUToS rElacionadoS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

compoSiÇão
- Cimento, adjuvantes orgânicos e inorgânicos e pig-

mentos minerais.

aplicaÇão *
- Densidade aparente da pasta: 1,7 - 1,9
- Vida do amassado: 45 - 60 minutos
- Temperatura de aplicação: de + 5ºc a 30ºc
- Tempo de espera para utilização em pavimentos:  

24 horas

obSErVaÇÕES
- Quando a colagem de cerâmica foi realizada com 

argamassa epoxy rejuntar com weber.color epoxy;
- Para renovação de juntas antigas ou degradadas 

usar weber.color slim;
- Não utilizar ácidos fortes na limpeza de weber.color 

flex;
- A aplicação de weber.color flex sobre suportes 

húmidos ou em diferentes espessuras provocará 
variações na tonalidade da junta;

- A betumação de juntas em locais de elevado grau 
de exigência quimicamente deverá ser feita com 
weber.color epoxy;

- As juntas de fracionamento ou dilatação devem ser 
preenchidas com weber.flex pU.

SUporTE
- Argamassa cimentícia.
- Todo o tipo de cerâmica e pedra natural.

prESTaÇÕES **
- Resistência à compressão 28 dias: ≥ 17 n/mm2 (17 mpa)
- Resistência à compressão após ciclos de gelo-degelo: 

≥ 17 n/mm2 (17 mpa)
- Resistência à flexão 28 dias: ≥ 6,5 n/mm2 (6,5 mpa)
- Resistência à flexão após ciclos de gelo-degelo: 

≥ 6,5 n/mm2 (6,5 mpa)
- Resistência à abrasão: 1000 mm3

- Absorção reduzida de água após 30 minutos: ≤ 2g
- Absorção reduzida de água após 240 minutos: ≤ 5g
- Retração livre: ≤ 2 mm/m
- Emissão COV: classe a+

conSUmo
- Consultar tabela de consumos pág. 22.

conSErVaÇão
- 24 meses para embalagens de 5kg e 12 meses para 

embalagens de 25kg, após data de fabrico em em-
balagem original fechada.

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

weber.color premium
Argamassa colorida de acabamento liso  
para juntas anti-fungos p. 98

weber.color slim
Argamassa colorida de acabamento liso  
para renovação de juntas p. 100

Aspetos gerais p. 14 a 23

Betumação de cerâmica em exteriores p. 66

-  Argamassa colorida de acabamento areado para 
betumação de juntas em largura de junta entre  
5 e 20 mm, para pavimentos e revestimentos 
interiores e exteriores.

- Betumação de acabamento rústico para:
	 •	Juntas	em	cerâmica	ou	pedra	natural	de	todos	

os tipos em zonas privadas ou de uso coletivo,
	 •	Zonas	de	tráfego	intenso.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.color flex
Juntas
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aplicaÇão do prodUTo

Efetuar a limpeza final 24 horas após a aplicação 
com um pano seco. A argamassa estará pronta 
para utilização. 

Betumar as juntas com talocha de borracha dura 
na diagonal e pressionando bem para preenchi-
mento total dos espaços livres. Aguardar até a 
argamassa perder o brilho superficial (aproxima-
damente entre 30 a 45 minutos) para efetuar a 
primeira limpeza com uma esponja ligeiramente 
humedecida.

Amassar weber.color flex com 1,0 a 1,5 litros de 
água limpa por cada embalagem de 5 kg até obter 
uma mistura homogénea e sem grumos. garantir 
a correta dispersão do pigmento e a homogenei-
dade da cor.

prEparaÇão do SUporTE
- Retirar o excesso de cimento-cola das juntas antes 

de betumar. Aguardar no mínimo, entre 24 a 48horas 
antes de iniciar a betumação das juntas.

- garantir que as juntas estão limpas e secas sob pena 
de vir a provocar manchas na cor.

- quando as peças cerâmicas são porosas ou polidas 
é necessário protegê-las com o líquido de prote-
ção, protector 060 para evitar a impregnação do 
pigmento nos microporos do grés polido. Realizar 
um teste prévio para verificação.

- garantir a uniformidade da espessura de aplicação 
das juntas. Desta forma, a durabilidade da arga-
massa aumenta e as cores são mais homogéneas.

rEcomEndaÇÕES
- Não esquecer retirar as cruzetas distanciadoras das juntas antes de iniciar a betumação.
- utilizar apenas a quantidade de água indicada para amassar o produto. O excesso de água no amassado pode 

provocar manchas na argamassa.
- Nunca adicionar água ao produto que já tenha iniciado o processo de endurecimento.
- Diferentes espessuras de aplicação podem provocar ligeiras diferenças de tonalidade na argamassa.
- Não usar água em excesso na limpeza uma vez que pode provocar a dispersão do pigmento, carbonatação 

ou deposição de sais na superfície da argamassa.
- Não usar ácidos fortes na limpeza.

30 cores clássicas e tendências
impermeável
Reforçada com fibras
largura de junta de 5 a 20 mm

ARgAmASSA COlORiDA 
DE ACABAmENTO AREADO 
PARA JuNTAS Em iNTERiOR 
E ExTERiOR

APRESENTAÇÃO: Saco de 5 kg 
- Caixa de 4x5 kg; Saco de 25 kg 
COR: Disponível em 30 cores 
clássicas e tendências*

* Consultar carta de cores.

1 2 3

 weber.color flex
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

prodUToS rElacionadoS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

compoSiÇão
- Cimento, adjuvantes orgânicos e inorgânicos e pig-

mentos minerais.

aplicaÇão *
- Densidade aparente da pasta: 1,7 - 1,9
- Vida do amassado: 25 - 35 minutos
- Temperatura de aplicação: de + 5ºc a 30ºc
- Espessura mínima de aplicação: 3 mm
- Tempo de espera para utilização em pavimentos:  

24 horas

obSErVaÇÕES
- quando a colagem de cerâmica foi realizada com 

argamassa epoxy rejuntar com weber.color epoxy;
- Para renovação de juntas antigas ou degradadas 

usar weber.color slim;
- Não utilizar ácidos fortes na limpeza de weber.color 

premium;
- A aplicação de weber.color premium sobre suportes 

húmidos ou em diferentes espessuras provocará 
variações na tonalidade da junta;

- A betumação de juntas em locais de elevado grau 
de exigência quimicamente deverá ser feita com 
weber.color epoxy;

- As juntas de fracionamento ou dilatação devem ser 
preenchidas com weber.flex pU.

SUporTE
- Argamassa cimentícia.
- Todo o tipo de cerâmica e pedra natural.

prESTaÇÕES **
- Resistência à compressão 28 dias: ≥ 15 n/mm2 (15 mpa)
- Resistência à compressão após ciclos de gelo-degelo: 

≥ 15 n/mm2 (15 mpa)
- Resistência à flexão 28 dias: ≥ 3,5 n/mm2 (3,5 mpa)
- Resistência à flexão após ciclos de gelo-degelo:  

≥ 3,5 n/mm2 (3,5 mpa)
- Resistência à abrasão: 1000 mm3

- Absorção reduzida de água após 30 minutos: ≤ 2g
- Absorção reduzida de água após 240 minutos: ≤ 5g
- Retração livre: ≤ 2 mm/m
- Emissão COV: classe a+

conSUmo
- Consultar tabela de consumos pág. 22

conSErVaÇão
- 12 meses após data de fabrico em embalagem original 

fechada.

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

weber.color slim
Argamassa colorida de acabamento liso  
para renovação de juntas p. 100

weber.color epoxy
Argamassa para juntas em ambientes 
quimicamente exigentes p. 102

Betumação de cerâmica em interiores p. 62

Betumação de cerâmica em exteriores p. 66

Betumação de juntas em fachadas p. 68

- Argamassa colorida de acabamento liso para be-
tumação de juntas de 2 a 15 mm. Em pavimentos e 
paredes interiores e exteriores.

- Betumação de juntas em cerâmica ou pedra natu-
ral de todos os tipos em zonas privadas ou de uso 
coletivo, como:

	 •	Fachadas,	varandas	e	terraços;
	 •	Zonas	húmidas	como	balneários,	SPA,	zonas	de	

duche;
	 •	Pavimentos	de	tráfego	intenso.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.color premium
JuNTAS
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aplicaÇão do prodUTo

Efetuar a limpeza final 24 horas após a aplicação 
com um pano seco. A argamassa estará pronta 
para utilização.

Betumar as juntas com talocha de borracha dura 
na diagonal e pressionando bem para preenchi-
mento total dos espaços livres. Aguardar até a 
argamassa perder o brilho superficial (aproxima-
damente entre 20 a 30 minutos) para efetuar a 
primeira limpeza com uma esponja ligeiramente 
humedecida.

Amassar weber.color premium com 1,5 a 2,0 litros 
de água limpa por cada embalagem de 5 kg até 
obter uma mistura homogénea e sem grumos. 
garantir a correta dispersão do pigmento e a 
homogeneidade da cor.

prEparaÇão do SUporTE
- Retirar o excesso de cimento-cola das juntas antes de 

betumar. Aguardar no mínimo, entre 24 a 48 horas 
antes de iniciar a betumação das juntas.

- garantir que as juntas estão limpas e secas sob pena 
de vir a provocar manchas na cor das juntas.

- quando as peças cerâmicas são porosas ou polidas 
é necessário protegê-las com o líquido de proteção, 
protector 060 para evitar a impregnação do pigmen-
to nos microporos do grés polido. Realizar um teste 
prévio para verificação.

- garantir a uniformidade da espessura de aplicação 
das juntas. Desta forma, a durabilidade da argamassa 
aumenta e as cores são mais homogéneas.

rEcomEndaÇÕES
- Não esquecer retirar as cruzetas distanciadoras das juntas antes de iniciar a betumação.
- utilizar apenas a quantidade de água indicada para amassar o produto. O excesso de água no amassado pode 

provocar manchas na argamassa.
- Nunca adicionar água ao produto que já tenha iniciado o processo de endurecimento.
- Diferentes espessuras de aplicação podem provocar ligeiras diferenças de tonalidade na argamassa.
- Não usar água em excesso na limpeza uma vez que pode provocar a dispersão do pigmento, carbonatação ou 

deposição de sais na superfície da argamassa.
- Não usar ácidos fortes na limpeza.
- Em exterior, proteger a área de aplicação de vento forte, chuva ou risco de gelo durante 24 horas.
- Não aplicar sob condições chuvosas, vento ou incidência solar direta.
- A quantidade de água recomendada varia em função da cor aplicada (ex: 1,5l para a cor branca; 2l para cor 

chocolate)

APRESENTAÇÃO: Saco de 5 kg 
- Caixa de 4x5 kg
 COR: Disponível em 30 cores 
clássicas e tendências*

30 cores clássicas e tendências
Textura lisa; Ação anti-fúngica
impermeável; Sem libertação de poeiras
Secagem rápida; largura de junta de 2 a 15 mm

ARgAmASSA COlORiDA 
DE ACABAmENTO liSO 
PARA JuNTAS ANTi-fuNgOS

* Consultar carta de cores.

1 2 3

 weber.color premium
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

prodUToS rElacionadoS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

compoSiÇão
- Cimento, adjuvantes orgânicos e inorgânicos e 

pigmentos minerais.

aplicaÇão *
- Densidade aparente da pasta: 1,5 - 1,9
- Vida do amassado: 45 - 60 minutos
- Temperatura de aplicação: de +5ºc a 30ºc
- Espessura mínima de aplicação: 2 mm
- Tempo de espera para utilização em pavimentos:  

24 horas

obSErVaÇÕES
- quando a colagem de cerâmica foi realizada com 

argamassa epoxy rejuntar com weber.color epoxy;
- Para renovar juntas de natureza epoxídica betumar 

com weber.color epoxy;
- Não utilizar ácidos fortes na limpeza de weber.

color slim;
- A aplicação de weber.color slim sobre suportes 

húmidos ou em diferentes espessuras provocará 
variações na tonalidade da junta.

- A betumação de juntas em piscinas e outros locais 
de elevado grau de exigência quimica deverá ser 
feita com weber.color epoxy.

SUporTE
- Argamassa cimentícia
- Todo o tipo de cerâmica e pedra natural

prESTaÇÕES **
- Resistência à compressão 28 dias: ≥ 15 n/mm2 (15 mpa)
- Resistência à compressão após ciclos de gelo-degelo: 

≥ 15 n/mm2 (15 mpa)
- Resistência à flexão 28 dias: ≥ 3,5 n/mm2 (3,5 mpa)
- Resistência à flexão após ciclos de gelo-degelo:  

≥ 3,5 n/mm2 (3,5 mpa)
- Resistência à abrasão: < 1000 mm3

- Absorção reduzida de água após 30 minutos: ≤ 2g
- Absorção reduzida de água após 240 minutos: ≤ 5g
- Retração livre: ≤ 3 mm/m
- Emissão COV: classe a+

conSUmo
- Consultar tabela de consumos pág. 22.

conSErVaÇão
- 24 meses após data de fabrico em embalagem original 
fechada.

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

weber.color premium
Argamassa colorida de acabamento liso  
para juntas anti-fungos p. 98

weber.color epoxy
Argamassa para juntas em ambientes 
quimicamente exigentes p. 102

Betumação de cerâmica em interiores p. 62

Renovação de juntas antigas p. 64

- Argamassa para betumação de juntas de largura 
entre 2 a 5 mm de espessura. Para pavimentos e 
paredes interiores e exteriores.

- Betumação de juntas em pastilha de vidro, cerâmica 
retificada ou lâmina cerâmica em áreas privadas 
ou coletivas.

- Renovação de juntas antigas ou com sinais de des-
gaste em espessura mínima de 2 mm.

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.color slim
JuNTAS
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aplicaÇão do prodUTo

Efetuar a limpeza final 24 horas após a aplicação 
com um pano seco. A argamassa estará pronta 
para utilização.

Betumar as juntas com talocha de borracha dura 
na diagonal e pressionando bem para preenchi-
mento total dos espaços livres. Aguardar até a 
argamassa perder o brilho superficial (aproxima-
damente entre 30 a 45 minutos) para efetuar a 
primeira limpeza com uma esponja ligeiramente 
humedecida.

Amassar weber.color slim com 0,74 litros de água 
limpa por cada embalagem de 2 kg até obter uma 
mistura homogénea e sem grumos. garantir a 
correta dispersão do pigmento e a homogenei-
dade da cor.

prEparaÇão do SUporTE
- Retirar o excesso de cimento-cola das juntas antes de 

betumar. Aguardar no mínimo, entre 24 a 48 horas 
antes de iniciar a betumação das juntas.

- garantir que as juntas estão limpas e secas sob 
pena de vir a provocar manchas na cor das juntas.

- quando as peças cerâmicas são porosas ou polidas 
é necessário protegê-las com o líquido de prote-
ção, protector 060 para evitar a impregnação do 
pigmento nos microporos do grés polido. Realizar 
um teste prévio para verificação.

- Na renovação de juntas pode ser necessário rebaixar 
a junta pré-existente com um raspador de juntas 
para obter a profundidade mínima de 2 mm. garantir 
a uniformidade de espessura de aplicação.

rEcomEndaÇÕES
- Não esquecer retirar as cruzetas distanciadoras das juntas antes de iniciar a betumação.
- utilizar apenas a quantidade de água indicada para amassar o produto. O excesso de água no amassado pode 

provocar manchas na argamassa.
- Nunca adicionar água ao produto que já tenha iniciado o processo de endurecimento.
- Diferentes espessuras de aplicação podem provocar ligeiras diferenças de tonalidade na argamassa. unifor-

mizar a espessura da junta antes de aplicar weber.color slim.
- Não usar água em excesso na limpeza uma vez que pode provocar a dispersão do pigmento, carbonatação 

ou deposição de sais na superfície da argamassa.
- Não usar ácidos fortes na limpeza.
- Em exterior, proteger a área de aplicação de vento forte, chuva ou risco de gelo durante 24 horas.
- Não aplicar sob condições chuvosas, vento ou incidência solar direta.

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

30 cores clássicas e tendências; Textura extra-lisa
ideal para juntas em retificados e lâmina cerâmica
Ação anti-fúngica; Sem libertação de poeiras
largura de junta de 2 a 5 mm

ARgAmASSA COlORiDA 
DE ACABAmENTO liSO 
PARA RENOVAçãO DE JuNTAS

APRESENTAÇÃO: Balde de 2 kg 
- Caixa de 3x2 kg 
COR: Disponível em 30 cores 
clássicas e tendências*

* Consultar carta de cores.

1 2 3

 weber.color slim
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

compoSiÇão
- Resina epoxy, endurecedor e areias de sílica.

aplicaÇão *
- Tempo de repouso depois de amassado: 2 minutos
- Vida do amassado: 3 horas
- Tempo de ajustabilidade: 15 minutos
- Tempo para poder circular: 8 a 12 horas
- Espessura de aplicação como cola: 3 a 5 mm 
- largura de juntas: 2 a 15 mm
- Temperatura de aplicação: de + 10ºc a + 30ºc

obSErVaÇÕES
-  Não utilizar weber.color epoxy sobre telas de PVC;
- Para colagem sobre fibra de vidro, consultar a Weber.

SUporTE
- Todo o tipo de suportes.

prESTaÇÕES **
- Resistência à compressão: ≥ 65,0 n/mm2 (65,0 mpa)
- Resistência à flexão: ≥ 25,0 n/mm2 (25,0 mpa)
- módulo de elasticidade: ≥ 42,0 n/mm2 (42,0 mpa)
- Resistência à temperatura: de -40ºc a +100ºc
- Aderência inicial de corte: ≥ 10,0 n/mm2 (10,0 mpa)
- Aderência após imersão: ≥ 8,0 n/mm2 (8,0 mpa)
- Tempo aberto após 30 min.: ≥ 3,0 n/mm2 (3,0 mpa)
-  Aderência ao cor te após choque térmico: 

≥ 6,0 n/mm2 (6,0 mpa)

conSUmo
- Como adesivo: 1 a 4 kg/m2

- Como material para juntas: ver consumos pág. 22.

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Aspetos gerais p. 14 a 23

Colagem e betumação de cerâmica  
em superfícies não habituais p. 60

-  Argamassa epoxy, para colagem e betumação 
de cerâmica e pedra natural, em revestimentos 
e pavimentos, interiores e exteriores;

-  Para indústrias químicas, indústrias alimentares, 
hospitais e clínicas;

-  Para termas, SPAS e piscinas.
- Renovação de juntas antigas em ambientes 

agressivos com espessuras mínimas de 2 mm.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.color epoxy
JuNTAS
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aplicaÇão do prodUTo

Alternativamente, utilizar uma pistola pneumática, 
aconselhável nas grandes superfícies. utilizar a talo-
cha de borracha para nivelar as juntas e tirar o excesso 
de weber.color epoxy. quando o material iniciar o 
endurecimento (30 a 40’), limpar com esponja e água 
morna abundante. finalmente limpar com esponja 
e água o material remanescente.

No caso da colagem ser efetuada com weber.color 
epoxy, estender a argamassa com uma talocha 
denteada. Colocar as peças, com uma talocha 
de 5 a 6 mm e pressionar para assegurar a total 
transferência da argamassa para as peças. Como 
junta, e em pequenas superfícies, a aplicação 
manual deve efetuar-se com uma talocha em 
borracha dura, preenchendo as juntas na diagonal. 

misturar os dois componentes de weber.color epoxy, 
com um misturador elétrico lento (500 rpm) até se 
obter uma pasta homogénea. Se necessário, acres-
centar até 10% de areia fina, para tornar a massa mais 
espessa e a colagem mais fácil. Para temperaturas 
inferiores a 15°C, é aconselhável guardar o weber.color 
epoxy na véspera num local aquecido. O weber.color 
epoxy será mais fluído e a sua aplicação mais fácil.

prEparaÇão do SUporTE
-  O suporte deve estar sólido, rígido, seco e limpo;
-  Preencher os defeitos e regularizar, pelo menos,  

48 horas antes da colagem;
-  As juntas entre as peças devem estar secas, limpas 

e sem cimento-cola.

rEcomEndaÇÕES
- Antes de iniciar a betumação, não esquecer de retirar as cruzetas das juntas;
- A cerâmica colada com weber.color epoxy deve ser betumada com o mesmo produto;
-  A baixas temperaturas weber.color epoxy torna-se bastante consistente pelo que pode ser necessário 

aquecer o balde em banho maria;
- Proteger adequadamente as peças sensíveis às manchas (calcário, cerâmica polida...);
-  weber.color epoxy é um produto nocivo, evitar o contacto direto com a pele e os olhos;
- Proteger-se com luvas e óculos. Em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água e 

consultar imediatamente um médico;
- limpar as ferramentas com água morna, logo após a aplicação;
- atenção: uma vez endurecido o produto não pode ser eliminado.

Elevada resistência química
Elevada resistência mecânica
Colagem sobre vidro e metal

ARgAmASSA PARA JuNTAS 
Em AmBiENTES quimiCAmENTE 
ExigENTES

APRESENTAÇÃO: Balde de 5 kg
 COR: Disponível em 30 cores 
clássicas e tendências*

* Consultar carta de cores.
Cada unidade contém os componentes A e B

1 2 3

 weber.color epoxy



Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

Revestimento 
e Renovação 
de fachadas
soluções paRa RevestiR e RenovaR fachadas  
Recentes e antigas. pRetendem RespondeR  
a um conjunto vasto de necessidades  
de pRoteção e impeRmeabilização, RegulaRização, 
acabamento decoRativo e desempenho téRmico 
das paRedes de fachada. ofeRece-se um leque 
alaRgado de soluções paRa Renovação de 
fachadas, Recentes ou antigas, nomeadamente 
na melhoRia do seu desempenho téRmico.

Consulte toda a informação 
sobre esta gama através  

da aplicação de códigos QR 
no seu smartphone. 



aspetos geRais 106

fachadas weber.therm 
(isolamento térmico pelo exterior)
 Sistema weber.therm mineral 116
 Sistema weber.therm natura 117
 Sistema weber.therm classic 118
 Sistema weber.therm extra 119
 Sistema weber.therm keramic 120
 Sistema weber.therm mechanic 121

soluções webeR 132

isolamento téRmico pelo exteRioR 
(sistemas weber.therm)
 weber.therm pro 176
 weber.therm flex P 178
 weber.therm 408 180
 weber.therm 410 182
 weber.therm aislone 184
 weber.therm plus 186
 weber.therm kal 188

Revestimentos oRgânicos
 weber.plast decor M/F 190
 weber.plast gran 192
 weber.plast renovation 194

Revestimentos mineRais tRadicionais
 weber.rev classic 196
 weber.rev dur 198
 weber.rev ip 200
 weber.rev renotec 202
 weber.rev liso 204
 weber.rev pasta 206
 weber.rev naturkal 208
 weber.cal classic 210
 weber.cal antique 212
 weber.cal dur 214
 weber.cal sane 216
 weber.cal chapisco 218
 weber.cal decor 220
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

ASPETOS GERAIS

Tipos de soluções

soluções de pARedes 
eXTeRioRes  
e iNTeRioRes 
(ALVENARIA E REVESTIMENTOS)

soluções  
de ReNoVAção

soluções  
de isolAmeNTo

1 2 3

No contexto  das preocupações com a eficiência da 
envolvente dos edifícios, as soluções que permitam 
oferecer desempenho de isolamento nas fachadas 
assumem uma importância muito grande.
A Saint-Gobain Weber propõe dois tipos de solução 
de parede de fachada com isolamento pelo exterior 
sob a marca weber.therm:
•  Isolamento Térmico pelo Exterior (ITE) conhecido pela 

sigla ETICS, baseado em placas isolantes de vários 
tipos (EPS, lã mineral, XPS, cortiça, …), aplicadas sobre 
alvenaria com capacidade térmica e revestidas com 
argamassas de proteção e acabamentos acrílicos 
coloridos ou outros.

•  Alvenaria com desempenho térmico revestida com 
argamassa mineral termo isolante à base de cal, 
revestida com argamassa de proteção e acabamentos 
acrílicos coloridos; é uma solução perfeitamente 
adaptada às caraterísticas da construção tradicional 
e à reabilitação com proteção térmica de paredes 
em construções antigas.

A construção de tipo tradicional é geralmente consti-
tuída por uma estrutura em betão armado, formada 
por lajes, paredes, pilares e vigas, preenchida por panos 
em alvenaria que compõem as paredes de fachada e 
de divisão interior. O revestimento destas paredes é 
feito com argamassas minerais baseadas em ligante 
de cimento, sob a forma de rebocos e barramentos 
que conferem regularização e proteção às alvenarias.
A Saint-Gobain Weber propõe várias soluções em rebo-
co e barramento à base de cimento, para aplicações no 
exterior e interior, com propriedades variadas do ponto 
de vista da resistência, impermeabilidade, textura de 
acabamento, etc., destinados a acabamento final com 
materiais em espessura fina (pintura, revestimentos 
acrílicos, etc.) ou espessos e pesados (cerâmica, pedra 
natural, etc.).

A reabilitação de fachadas correntes e recentes requer 
a utilização de materiais que permitam aderência a 
suportes muito variados, muitas vezes sem absorção, 
bem como proporcionar a capacidade de suportar 
algumas deformações e garantir a impermeabilidade 
das superfícies. A reparação de fissuras localizadas e 
a capacidade de revestir superfícies com fissuração 
dispersa, recorrendo muitas vezes à incorporação de 
redes, são requisitos que se revelam muitas vezes 
necessários em trabalhos deste tipo.
A intervenção na reabilitação de fachadas  ou paredes 
antigas requer argamassas com natureza e proprie-
dades específicas, recorrendo a ligantes à base de cal 
e outros constituintes especiais, de forma a garantir 
a compatibilidade mecânica e de permeabilidade ao 
vapor de água com os respetivos suportes.
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Argamassas para colagem  
e revestimento de placas isolantes

(weber.therm)

Argamassa  
termo isolante
(weber.therm)

Revestimentos  
orgânicos

(weber.plast)

Revestimentos  
minerais

(weber.rev)

Revestimentos  
de reabilitação

(weber.cal)

Complementos  
para sistemas weber.therm

o que se eNTeNde PoR...

TiPos de PRoduTos

Rsi -  Resistência térmica superficial interior (valor tabelado no ite 50 - lnec)
Rse -  Resistência térmica superficial exterior (valor tabelado no ite 50 - lnec)
∑Ri - soma das Resistências térmicas  das várias camadas da parede

U = Rsi + Rse + ∑Ri

1

ReH

esta sigla significa "Regulamento de desempenho 
energético dos edifícios de habitação", que define 
os parâmetros técnicos a observar no desempenho 
térmico dos edificios sem sistemas centralizados de 
climatização.

CoNduTiVidAde TéRMiCA (λ)

é uma propriedade intrínseca de cada material, que 
evidencia a sua capacidade para conduzir o calor. um 
material é tanto mais isolante quanto menor for o 
valor da sua condutividade térmica. a sua unidade 
de medida é w/m.ºc.

ResisTêNCiA TéRMiCA (R)

este parâmetro representa a oposição oferecida por 
uma determinada camada de um material à progres-
são de fluxos de calor. Relaciona a espessura da camada 
com a condutividade do material, através da expressão                                                         
                . a sua unidade de medida é m2.ºc/w.

MATeRiAl isolANTe

um material é considerado isolante se tiver uma 
condutividade térmica menor que 0,065 w/m2.ºc 
ou uma Resistência térmica superior a 0,3 m2.ºc/w. 

CoeFiCieNTe de TRANsMissão 
TéRMiCA (u)

este parâmetro expressa a quantidade de calor (w) 
que atravessa uma unidade de superfície (m2) quando 
se estabelece uma diferença de temperatura unitária 
(ºc) entre as duas faces da mesma. é a grandeza que 
carateriza o comportamento térmico de uma parede, 
combinando as Resistências térmicas das várias ca-
madas de materiais que a constituem, e que é usada 
para a verificação do cumprimento do Regulamento 
térmico dos edifícios (Reh). a sua unidade de medida 
é w/m2.ºc.

R =   
λ
e

U = 0.51 W/m2.ºC

15

30

10
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aspetos geRais

CoMPleMeNTos bAT eXPRess

GuiA de esColHA

PesquisA

procure o produto que melhor responde  
às suas necessidades indicando um a um 
os requisitos da obra que pretende efetuar.

CoMPARAção

analise as possibilidades que os produtos 
oferecem numa escolha que pode ser feita, 
inclusivé, por comparação.

esColHA

veja em que página se encontra o produto 
e aceda à informação detalhada  
sobre o problema que pretende resolver,  
o modo de aplicação  
e todas as caraterísticas técnicas.

ReVesTiMeNTos PARA PARedes

ISOLAMENTO TéRMICO 
pELO ExTERIOR

Ver guia de escolha 
na pág. 115

APLICAÇÃO SOBRE... PROTEÇÃO LIMPEZA  
E MANUTENÇÃO
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• • • • • weber.antimousse 382

• • • • • ibolimpa 383

• • • • • • weber.hydrofuge B 390

• • • • • • weber.hydrofuge P 391

• • • • • weber.protect mousse 392

(1) sobre betão aplicar camada promotora de aderência conforme especificado nas fichas técnicas dos produtos.    (2) sistemas weber.therm.    (3) o acabamento também pode ser "alisado".

REVESTIMENTO E REgULARIZAÇÃO dE PAREdES ACABAMENTO OU REgULARIZAÇÃO EM CAMAdA FINA
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• • • • • • • weber.plast decor M 190

• • • • • • • weber.plast decor F 190

• • • • • • • weber.plast gran 192

• • • • • weber.plast renovation 194

• • • • (1) • • weber.rev classic 196

• • • • • (1) • • • weber.rev dur 198

• • • • (1) • weber.rev ip 200

• • • • weber.rev renotec 202

• • • weber.rev liso 204

• • • weber.rev pasta 206

• (2) • • (3)
weber.rev naturkal 208

• • • • • weber.cal classic 210

• • • • • weber.cal antique 212

• • • • • weber.cal dur 214

• • • • • • • • weber.cal sane 216

• • • • • • • weber.cal chapisco 218

• • • (3)
weber.cal decor 220
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verificar com régua os defeitos de 
planeza dos suportes, para evitar 
espessuras excessivas de material.

eliminar as partes salientes e encher 
os buracos existentes.

no caso de irregularidades profundas, 
enchê-las com argamassa Weber apro-
priada. consulte-nos para saber qual 
a argamassa mais adequada.

... ou aplicar chapisco enriquecido com 
weber.latex (4 volumes de água para 
1 de weber.latex).

sobre alvenarias antigas de pedra, a 
primeira camada de argamassa do 
revestimento deve também ser enri-
quecida com weber.latex.

testar a dureza com um objeto duro, 
em vários pontos, fazendo movi-
mentos rotativos ou pressionando. 
se a chave não penetrar o reboco é 
considerado duro.

se o objeto penetrar ligeiramente, o 
reboco não está duro, mas tem coesão 
suficiente. se penetrar facilmente e 
com profundidade, eliminar comple-
tamente o reboco.

lançar água contra a parede. se a água 
escorrer o suporte não é absorvente.

se a água é absorvida em menos de 1 
minuto, o suporte é considerado muito 
absorvente.

sobre suportes lisos e não absorventes 
(por ex.: betão liso), aplicar weber.prim 
chapisco (consultar fichas técnicas 
dos produtos)...

diAGNósTiCo e PRePARAção de suPoRTes

PlANiMeTRiA

como promover a planeza  
de um suporte?

1

PoRosidAde

como determinar e tratar  
a absorção do suporte?

2

duReZA

como determinar a dureza  
de um suporte?

3
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se as zonas que soam a oco são loca-
lizadas, devam ser removidas e sane-
adas. se forem muito extensas deve 
remover-se todo o reboco.

para eliminar os decapantes químicos 
ou restos de gordura, utilizar um deter-
gente com água quente. no final, lavar 
com água abundante para eliminar o 
detergente.

Para rebocos de cimento e cal: sondar 
com um martelo as zonas acessíveis, 
em especial se estiverem fissuradas, 
testando se soam a oco.

Para pinturas lisas: efetuar o teste 
da quadrícula: cortar a pintura em 
quadrados de 2x2 mm, numa área de 
10x10 mm.

os microorganismos podem ser eli-
minados mediante raspagem ou por 
jato de água à pressão.

para obter uma limpeza eficaz, a dis-
tância aconselhada entre o bico de 
projeção e a parede deverá ser entre 
10 e 30 cm.

após o andaime montado, sondar a 
totalidade da fachada.

a pintura á considerada aderente 
se 80% dos quadrados ficarem ade-
rentes. caso contrário, é necessário 
remover a pintura na totalidade.

nestes casos, aplicar um agente de 
limpeza do tipo weber.antimousse 
ou uma solução à base de lixívia em 
toda a superfície afetada.

Regular a máquina a uma pressão 
inicial baixa (por ex. 40 bar). se for 
insuficiente, aumentar gradualmente 
até um máximo de 80 bar (risco de 
deteriorar o suporte).

depois da limpeza e do suporte seco (1 
a 2 dias, no mínimo), aplicar um novo 
revestimento.

para pinturas sobre suportes rugosos 
ou para revestimentos sintéticos 
espessos: verificar a aderência com 
espátula. se a pintura se desprender 
com facilidade, é necessário removê-la 
na totalidade.

diAGNósTiCo e PRePARAção do suPoRTe (cont.)

AdeRêNCiA

como verificar a boa aderência 
do revestimento existente 
antes de aplicar novo 
revestimento?

4

liMPAR

como efetuar uma limpeza 
eficaz com uma máquina  
de água de alta pressão?

8
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decapagem química: aplicar o de-
capante, deixar atuar e raspar com 
uma espátula. eliminar os restos com 
a ajuda de uma bomba de água de 
alta pressão.

decapagem abrasiva: jato de areia em 
seco ou em húmido.

decapagem térmica: aquecer o reves-
timento de modo a amolecê-lo sem 
queimar. Raspar com ferramenta aque-
cida. lavar com jato de água.

limpar o suporte com uma escova 
metálica e lavar abundantemente.

abrir as juntas a uma profundidade de 
2 a 5 cm. eliminar as pedras e tijolos 
degradados e  soltos.

encher os buracos maiores com 
pequenas pedras ou pedaços de 
tijolo envolvidos com argamassa  
weber.cal (operação conhecida como 
“encasque”).

para alisar uma carapinha, aplicar 
 weber.therm pro (quando haja pouca 
ou nenhuma tinta) ou weber.plast 
renovation.

para renovar cerâmica aplicar
weber.plast renovation.

para regularizar sobre pinturas rugo-
sas antigas bem aderentes, aplicar
weber.plast renovation.

limpar bem o suporte com água a alta 
pressão e deixar secar.

aplicar uma camada de weber.prim 
regulador  à cor aproximada do 
weber.plast. deixar secar 24 horas.

aplicar uma camada de weber.plast. 
deixar secar um pouco e voltar a pas-
sar a talocha para apertar o produto.

deCAPAGeM

como promover a planeza  
de um suporte?

6

PARedes ANTiGAs  
eM PedRA
como determinar e tratar  
a absorção do suporte?

7

ReGulARiZAR

como regularizar suportes 
difíceis, antes da aplicação de 
novos revestimentos?

8

suPoRTe PARA PRoduTos 
weber.plast

como preparar  
uma parede para aplicação  
de um revestimento  
orgânico decorativo  
do tipo weber.plast?

9
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fachadas weber.therm - isolamento téRmico pelo exteRioR

estima-se que a utilização dos edifícios seja responsável 
por cerca de 29% do consumo energético em portugal, 
sendo que no que respeita ao consumo de eletricidade 
esse peso deverá ascender a mais de 60% do total (dgeg, 
balanço energético de 2006).
a união europeia, na sequência dos compromissos do 
protocolo de quioto, aprovou a diretiva 2002/91/ce - en-
tretanto reformulada pela diretiva 2010/31/ue - relativa 
ao desempenho energético dos edifícios.
o estado português transpôs a diretiva reformulada 

através da publicação do novo regime jurídico do sistema 
de certificação energética dos edifícios (dec. lei 118/2013, 
de 20 de agosto), que inclui o novo Regulamento de 
desempenho energético dos edifícios de habitação (Reh).
no âmbito deste sistema, existe a obrigatoriedade da 
emissão do certificado de desempenho energético e 
da qualidade do ar interior dos edifícios e respetivas 
frações utilizáveis, que atribui uma classificação de 
acordo com o respetivo desempenho em termos de 
consumo energético e permite verificar o cumprimento 

da regulamentação térmica e de qualidade do ar interior.
o isolamento térmico da envolvente de um edifício é 
uma componente muito importante no seu desempenho 
energético.
os sistemas weber.therm de revestimento de fachadas 
apresentam-se como soluções com uma contribuição 
muito eficaz nas zonas opacas para o bom desempenho 
térmico das mesmas, ao mesmo tempo que oferecem 
soluções de revestimento esteticamente interessantes.

o CoNsuMo de eNeRGiA 
Nos ediFíCios

CeRTiFiCAdo eNeRGéTiCo 
o certificado energético dos edifícios permite aos proprietários, compradores e arrendatários de edifícios 
residenciais obter informação sobre a eficiência energética e consumos esperados numa utilização normal. 
possibilita por outro lado o estabelecimento de comparações objetivas entre diversas propostas no 
mercado, ajudando a evidenciar as de maior qualidade.  
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• Poupança no consumo energético para aquecimento e 
arrefecimento dos espaços habitados devido ao adequado 
isolamento térmico.

• Isolamento térmico contínuo da fachada, sem interruções 
nas zonas de elementos estruturais, com redução drástica 
das pontes térmicas planas.

• Diminuição do risco de condensações na face interior da pa-
rede devido à redução drástica do efeito de pontes térmicas.

• Utilização de alvenarias de pano único, que embora meca-

nicamente robustas, são leves e de execução simplificada.
• Efeito de inércia térmica interior na parede, provocado pela 

massa da alvenaria isolada pelo exterior.
• Maximização do espaço útil de pavimento, já que a espessu-

ra necessária para o material de isolamento é transportada 
para o exterior da parede.

• Utilização de revestimentos impermeáveis e resistentes 
à intempérie.

PoRquê usAR FACHAdAs weber.therm

a pele envolvente de qualquer corpo é o elemento que lhe 
deve proporcionar proteção e conforto.
num edifício, as envolventes horizontal (fachadas) e verti-
cal (coberturas) devem cumprir esse papel com eficiência, 
proporcionando aos seus utilizadores as melhores condições 
de proteção e conforto com o menor consumo energético 
possível.

da fachada, elemento com a maior área de contato com 
o exterior num espaço habitado, espera-se uma eficiÊncia 
na proteção térmica, acústica e contra a penetração de água 
que garanta a tranquilidade e o conforto de quem o utiliza.
uma fachada weber.therm, concebida desde a alvenaria 
em bloco térmico® leca® até ao revestimento exterior com 
sistemas weber.therm de isolamento térmico, proporciona 
à zona opaca não envidraçada a eficiência esperada.

FACHAdAs weber.therm

as perdas e ganhos de calor através  
das fachadas, correspondem a mais  
de 30% do total num edifício de habitação 
unifamiliar do tipo tradicional, aumentando 
significativamente se considerarmos  
um edifício de habitação coletiva.
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fachadas weber.therm - isolamento téRmico pelo exteRioR

I3 I2 I1

zonas climáticas de inverno

A eFiCiêNCiA eNeRGéTiCA usANdo
PRiNCíPios PAssiVos

o PRojeTo CoM sisTeMAs weber.therm
seleção dA esPessuRA do MATeRiAl de isolAMeNTo

a regulamentação térmica aplicável ao funcionamento dos 
edifícios define parâmetros de conforto para a utilização de 
espaços interiores, nomeadamente quanto à temperatura am-
biente: 25°c no verão e 18°c no inverno.
a obtenção e conservação das condições de temperatura am-
biente confortável podem ser conseguidas através de meios 
passivos ou ativos.
por meios passivos entende-se a proteção e regulação dos fluxos 
térmicos que potencialmente são criados através da envolvente 
dos edifícios, com recurso à aplicação cuidadosa de um conjunto 

de princípios ao desenho do edifício, e à definição das soluções 
construtivas da envolvente que promovam a minimização das 
necessidades de aquecimento e arrefecimento sem consumo 
adicional de energia:

• Implantação e orientação do edifício
• Desenho de fachadas e coberturas
• Soluções construtivas de fachadas opacas e envidraçadas
• Soluções construtivas de coberturas
• Dispositivos de sombreamento
• Soluções de renovação natural do ar

os meios ativos dizem respeito à utilização de equipamentos 
com o objetivo de suprir as necessidades de aquecimento e 
arrefecimento dos espaços habitados, consumindo a energia 
necessário ao seu funcionamento.
procurando observar o saudável princípio de que a melhor efici-

ência energética reside na ausência de necessidade de consumo 
de energia, ou seja, que a energia mais eficiente é aquela que 
não é necessário consumir, parece evidente que a utilização de 
soluções de eficiência na proteção térmica passiva é a medida 
que melhores resultados proporcionará a médio e longo prazo.

a espessura do material de isolamento térmico a utilizar em 
cada parede de fachada depende da solução construtiva, da 
zona geográfica em que se localiza a obra e da interação entre 
os vários parâmetros que configuram a avaliação do compor-
tamento térmico do edifício.
pode no entanto ser realizada uma pré-avaliação da solução 
de fachada em zona opaca utilizando o sistema weber.therm, 
em função dos valores de referência definidos pelo Reh para o 

coeficiente de transmissão térmica (u) em zona corrente opaca 
das fachadas para cada zona climática de inverno .
a localização de cada concelho numa zona climática de inverno 
pode ser verificada em www.weber.com.pt.
Zonas Climáticas
o Reh divide portugal continental em zonas climáticas de 
inverno e de verão atribuindo a cada concelho um conjunto de 
características climáticas de referência.
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• desempenho razoável       • • desempenho bom       • • • desempenho muito bom

TAbelA i.01 - Coeficientes de Transmissão Térmica de referência, uref [W/(m2.°C)], 
segundo referência ReH - Portaria 349-b/2013

ZONA OpACA CORRENTE dA ENVOLVENTE…

Zona climática

I1 I2 I3

C RA C RA C RA

em contacto com o exterior ou com espaços não úteis 
com coeficiente de redução de perdas > 0.7

Elementos opacos verticais 0,50 0,80 0,40 0,65 0,35 0,50

Elementos opacos horizontais 0,40 0,55 0,35 0,50 0,30 0,45

em contacto com outros edifícios ou espaços não 
úteis com coeficiente de redução de perdas ≤ 0.7

Elementos opacos verticais 1,00 1,60 0,80 1,50 0,70 1,40

Elementos opacos horizontais 0,80 1,00 0,70 0,90 0,60 0,80

c - continente
Ra - Regiões autónomas da madeira e açores

GuiA de esColHA - sisTeMAs weber.therm

ReGulAMeNTo 
de deseMPeNHo 
eNeRGéTiCo  
dos ediFíCios 
de HAbiTAção 
(ReH)

sistema material 
isolante

condutibilidade térmica do 
isolante (w/m.ºc) acabamento resistência 

superficial
resistência  

ao fogo

utilização em reabilitação
consultar 

páginaedifícios 
correntes

edifícios 
antigos

weber.therm 
mineral

placa de lã  
de rocha 0,036 acrílico 

colorido • • • • • • • • 116

weber.therm  
natura

placa de 
aglomerado 

de cortiça
0,040 mineral • • • • • • • • • 117

weber.therm  
classic placa de EPS 0,036 acrílico 

colorido • • • • • • 118

weber.therm  
extra placa de XPS 0,035 acrílico 

colorido • • • • • • • 119

weber.therm 
keramic light

placa de EPS 
placa de XPS

0,036
0,035

revestimento 
cerâmico  

(até 900 cm2 
e 20 kg/m2)

• • • • • • • • • 120

weber.therm  
keramic plus

placa de EPS 
placa de XPS

0,036
0,035

revestimento 
cerâmico

(até 3600 cm2 
e 30 kg/m2)

• • • • • • • • • 120

weber.therm 
mechanic

reboco  
mineral 
isolante

0,042
mineral/ 
acrílico 

colorido
• • • • • • • • • • 121

deseMPeNHo 
TéRMiCo  

MelHoRAdo
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fachadas weber.therm - isolamento téRmico pelo exteRioR

sistema Resistente ao fogo  
baseado em placas de lã de Rocha  
de elevada densidade

• Cumpre os requisitos mais exigentes  
do Regulamento de segurança contra 
incêndio em edifícios.

• Melhora o desempenho do isolamento 
acústico da fachada.

• Acabamentos decorativos tradicionais.

sistema 
weber.therm mineral

Isolante weber.therm isofex (λ = 0,036 W/mºC) Zona I1 Zona I2 Zona I3

pAREdE BASE Espessura
do isolante

U  
correspondente

(W/m2.ºC)
U=0,50

(W/m2.ºC)
U=0,40

(W/m2.ºC)
U=0,35

(W/m2.ºC)

parede simples  
de alvenaria  

em Bloco Térmico® 
Leca® com 25 cm

40 mm 0,52 N N N
50 mm 0,45 V N N
60 mm 0,40 V N N
70 mm 0,36 V V N
80 mm 0,33 V V V
90 mm 0,30 V V V

parede simples  
de alvenaria  

em Bloco Térmico® 
Leca® com 30 cm

40 mm 0,50 V N N
50 mm 0,44 V N N
60 mm 0,39 V V N
70 mm 0,35 V V N
80 mm 0,32 V V V
90 mm 0,29 V V V

parede simples  
de betão

com 20 cm

40 mm 0,72 N N N
50 mm 0,60 N N N
60 mm 0,52 N N N
70 mm 0,45 V N N
80 mm 0,40 V V N
90 mm 0,36 V V N

parede simples  
de tijolo vazado  

com 22 cm

40 mm 0,55 N N N
50 mm 0,48 V N N
60 mm 0,42 V N N
70 mm 0,38 V V N
80 mm 0,34 V V V
90 mm 0,31 V V V

parede simples  
de bloco de betão 

com 25 cm

40 mm 0,61 N N N
50 mm 0,52 N N N
60 mm 0,46 V N N
70 mm 0,40 V N N
80 mm 0,36 V V N
90 mm 0,33 V V V

parede dupla  
(15 + 11 cm  

de tijolo vazado) 
com caixa de ar  

de 3 cm

40 mm 0,47 V N N
50 mm 0,41 V N N
60 mm 0,37 V V N
70 mm 0,34 V V V
80 mm 0,31 V V V
90 mm 0,28 V V V

V - Verifica     N - Não verifica
NOTA: As soluções de parede consideram a existência de um reboco interior com 2 cm de espessura.

Certificado ETA 04/0077 OIB/EOTA

desempenho térmico do sistema - coeficiente de transmissão térmica (u)
(verificação de conformidade com valores de referência REH - portaria 349-B/2013)

weber.therm pro

argamassa de colagem  
e revestimento de placas isolantes 
em sistemas weber.therm.
p. 176

weber.therm flex P

argamassa de colagem  
de placas isolantes sobre suportes  
sem absorção.
p. 178

weber.plast decor M/F

Revestimento orgânico colorido
de capa fina.
p. 190

MATeRiAis AssoCiAdos

alvenaria em  
bloco térmico® leca®

fixação mecânica  
weber.therm bucha

argamassa de colagem 
weber.therm pro

Rede de reforço  
weber.therm rede normal

primário de regularização 
weber.prim regulador

argamassa  
de revestimento  
weber.therm pro

acabamento colorido 
gama weber.plast

weber.rev naturkal

Revestimento mineral colorido  
à base de cal para acabamento 
final de sistemas weber.therm.
p. 208

Member of EOTA
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weber.therm natura

Isolante weber.therm cork (λ = 0,040 W/mºC) Zona I1 Zona I2 Zona I3

pAREdE BASE Espessura
do isolante

U  
correspondente

(W/m2.ºC)
U=0,50

(W/m2.ºC)
U=0,40

(W/m2.ºC)
U=0,35

(W/m2.ºC)

parede simples  
de alvenaria  

em Bloco Térmico® 
Leca® com 25 cm

40 mm 0,55 N N N
50 mm 0,48 V N N
60 mm 0,43 V N N
70 mm 0,39 V V N
80 mm 0,36 V V N
90 mm 0,33 V V V

parede simples  
de alvenaria  

em Bloco Térmico® 
Leca® com 30 cm

40 mm 0,53 N N N
50 mm 0,47 V N N
60 mm 0,42 V N N
70 mm 0,38 V V N
80 mm 0,35 V V V
90 mm 0,32 V V V

parede simples  
de betão

com 20 cm

40 mm 0,78 N N N
50 mm 0,66 N N N
60 mm 0,56 N N N
70 mm 0,49 V N N
80 mm 0,44 V N N
90 mm 0,40 V V N

parede simples  
de tijolo vazado  

com 22 cm

40 mm 0,58 N N N
50 mm 0,51 N N N
60 mm 0,45 V N N
70 mm 0,41 V N N
80 mm 0,37 V V N
90 mm 0,34 V V V

parede simples  
de pedra calcária 
(1600-1790 kg/m3) 

com 60 cm

40 mm 0,66 N N N
50 mm 0,56 N N N
60 mm 0,49 V N N
70 mm 0,44 V N N
80 mm 0,40 V V N
90 mm 0,36 V V V

parede dupla  
(15 + 11 cm  

de tijolo vazado) 
com caixa de ar  

de 3 cm

40 mm 0,49 V N N
50 mm 0,44 V N N
60 mm 0,39 V V N
70 mm 0,36 V V N
80 mm 0,33 V V V
90 mm 0,30 V V V

V - Verifica     N - Não verifica
NOTA: As soluções de parede consideram a existência de um reboco interior com 2 cm de espessura.

Certificado de Conformidade Ambiental 
da placa isolante (Amorim Isolamentos)

placa isolante de:

desempenho térmico do sistema - coeficiente de transmissão térmica (u)
(verificação de conformidade com valores de referência REH - portaria 349-B/2013)

MATeRiAis AssoCiAdos

alvenaria em  
bloco térmico® leca®

fixação mecânica  
weber.therm bucha

Reboco de regularização 
weber.rev dur

argamassa de colagem 
weber.therm kal

Rede de reforço  
weber.therm rede normal

argamassa  
de revestimento  
weber.therm kal

acabamento mineral 
weber.rev naturkal

placa isolante 
weber.therm cork

sistema de conceito natuRal  
baseado em placas de aglomeRado  
de coRtiça expandida e aRgamassas de cal

• Solução com contributo elevado  
na sustentabilidade da construção:  
redução de emissões de co2 superiores 
a 70% relativamente a sistemas com placas eps, 
em avaliação de acordo com en15804 e iso14025; 
emissões de 200gco2 /m2.

• Utiliza placa isolante 100% natural e reciclável, 
proveniente de uma matéria-prima renovável:  
a cortiça.

• Solução de origem integralmente nacional 
(argamassas e material isolante).

• Argamassa e acabamento colorido à base de cal.

Certificado ETA 04/0077 OIB/EOTA

weber.therm kal

argamassa à base de cal  
para colagem e revestimento  
de placas isolantes em sistema 
weber.therm natura.
p. 188

weber.therm flex P

argamassa de colagem  
de placas isolantes sobre suportes  
sem absorção.
p. 178

weber.rev naturkal

Revestimento mineral colorido  
à base de cal para acabamento 
final de sistemas weber.therm.
p. 208

weber.plast decor M/F

Revestimento orgânico colorido
de capa fina.
p. 190
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

fachadas weber.therm - isolamento téRmico pelo exteRioR

sistema clÁssico baseado  
em placas de poliestiReno expandido 
moldado (eps)

• Excelente relação custo/desempenho.
• Grande eficácia na renovação de 

fachadas.
• Acabamentos decorativos tradicionais.

sistema 
weber.therm classic

Isolante weber.therm ePs 100 (λ = 0,036 W/mºC) Zona I1 Zona I2 Zona I3

pAREdE BASE Espessura
do isolante

U  
correspondente

(W/m2.ºC)
U=0,50

(W/m2.ºC)
U=0,40

(W/m2.ºC)
U=0,35

(W/m2.ºC)

parede simples  
de alvenaria  

em Bloco Térmico® 
Leca® com 25 cm

40 mm 0,52 N N N
50 mm 0,45 V N N
60 mm 0,40 V N N
70 mm 0,36 V V N
80 mm 0,33 V V V
90 mm 0,30 V V V

parede simples  
de alvenaria  

em Bloco Térmico® 
Leca® com 30 cm

40 mm 0,50 V N N
50 mm 0,44 V N N
60 mm 0,39 V V N
70 mm 0,35 V V N
80 mm 0,32 V V V
90 mm 0,29 V V V

parede simples  
de betão

com 20 cm

40 mm 0,72 N N N
50 mm 0,60 N N N
60 mm 0,52 N N N
70 mm 0,45 V N N
80 mm 0,40 V V N
90 mm 0,36 V V N

parede simples  
de tijolo vazado  

com 22 cm

40 mm 0,55 N N N
50 mm 0,48 V N N
60 mm 0,42 V N N
70 mm 0,38 V V N
80 mm 0,34 V V V
90 mm 0,31 V V V

parede simples  
de bloco de betão 

com 25 cm

40 mm 0,61 N N N
50 mm 0,52 N N N
60 mm 0,46 V N N
70 mm 0,40 V N N
80 mm 0,36 V V N
90 mm 0,33 V V V

parede dupla  
(15 + 11 cm  

de tijolo vazado) 
com caixa de ar  

de 3 cm

40 mm 0,47 V N N
50 mm 0,41 V N N
60 mm 0,37 V V N
70 mm 0,34 V V V
80 mm 0,31 V V V
90 mm 0,28 V V V

V - Verifica     N - Não verifica
NOTA: As soluções de parede consideram a existência de um reboco interior com 2 cm de espessura.

desempenho térmico do sistema - coeficiente de transmissão térmica (u)
(verificação de conformidade com valores de referência REH - portaria 349-B/2013)

alvenaria em  
bloco térmico® leca®

placa isolante 
weber.therm ePs

argamassa de colagem 
weber.therm pro

Rede de reforço  
weber.therm rede normal

primário de regularização 
weber.prim regulador

argamassa  
de revestimento  
weber.therm pro

acabamento colorido 
gama weber.plast

weber.therm pro

argamassa de colagem  
e revestimento de placas isolantes 
em sistemas weber.therm.
p. 176

weber.rev naturkal

Revestimento mineral colorido  
à base de cal para acabamento 
final de sistemas weber.therm.
p. 208

weber.therm flex P

argamassa de colagem  
de placas isolantes sobre suportes  
sem absorção.
p. 178

weber.plast decor M/F

Revestimento orgânico colorido
de capa fina.
p. 190

MATeRiAis AssoCiAdos

Certificado ETA 11/0287 LNEC/EOTA
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weber.therm extra

Isolante weber.therm XPs (λ = 0,035 W/mºC) Zona I1 Zona I2 Zona I3

pAREdE BASE Espessura
do isolante

U  
correspondente

(W/m2.ºC)
U=0,50

(W/m2.ºC)
U=0,40

(W/m2.ºC)
U=0,35

(W/m2.ºC)

parede simples  
de alvenaria  

em Bloco Térmico® 
Leca® com 25 cm

40 mm 0,51 N N N
50 mm 0,45 V N N
60 mm 0,40 V N N
70 mm 0,36 V V N
80 mm 0,32 V V V
90 mm 0,30 V V V

parede simples  
de alvenaria  

em Bloco Térmico® 
Leca® com 30 cm

40 mm 0,51 V N N
50 mm 0,45 V N N
60 mm 0,40 V V N
70 mm 0,36 V V N
80 mm 0,32 V V V
90 mm 0,30 V V V

parede simples  
de betão

com 20 cm

40 mm 0,70 N N N
50 mm 0,58 N N N
60 mm 0,50 N N N
70 mm 0,44 V N N
80 mm 0,39 V V N
90 mm 0,35 V V N

parede simples  
de tijolo vazado  

com 22 cm

40 mm 0,54 N N N
50 mm 0,47 V N N
60 mm 0,41 V N N
70 mm 0,37 V V N
80 mm 0,33 V V V
90 mm 0,30 V V V

parede simples  
de bloco de betão 

com 25 cm

40 mm 0,60 N N N
50 mm 0,51 N N N
60 mm 0,45 V N N
70 mm 0,40 V N N
80 mm 0,36 V V N
90 mm 0,32 V V V

parede dupla  
(15 + 11 cm  

de tijolo vazado) 
com caixa de ar  

de 3 cm

40 mm 0,46 V N N
50 mm 0,41 V N N
60 mm 0,36 V V N
70 mm 0,33 V V V
80 mm 0,30 V V V
90 mm 0,28 V V V

V - Verifica     N - Não verifica
NOTA: As soluções de parede consideram a existência de um reboco interior com 2 cm de espessura.

desempenho térmico do sistema - coeficiente de transmissão térmica (u)
(verificação de conformidade com valores de referência REH - portaria 349-B/2013)

weber.therm pro

argamassa de colagem  
e revestimento de placas isolantes 
em sistemas weber.therm.
p. 176

weber.rev naturkal

Revestimento mineral colorido  
à base de cal para acabamento 
final de sistemas weber.therm.
p. 208

weber.therm flex P

argamassa de colagem  
de placas isolantes sobre suportes  
sem absorção.
p. 178

weber.plast decor M/F

Revestimento orgânico colorido
de capa fina.
p. 190

MATeRiAis AssoCiAdos

alvenaria em  
bloco térmico® leca®

fixação mecânica  
weber.therm bucha

argamassa de colagem 
weber.therm pro

Rede de reforço  
weber.therm rede normal

primário de regularização 
weber.prim regulador

argamassa  
de revestimento  
weber.therm pro

acabamento colorido 
gama weber.plast

placa isolante 
weber.therm XPs

sistema com ResistÊncia melhoRada baseado
em placas de poliestiReno extRudido (xps)

• Resistência mecânica melhorada.
• Adequado para zonas em contato com terrenos 

ou água frequente.
• Grande eficácia na renovação de fachadas.
• Acabamentos decorativos tradicionais.

Certificado ETA 11/0369 LNEC/EOTA
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

Reboco de regularização
 weber.rev dur

argamassa de colagem 
weber.therm plus

Rede de reforço  
weber.therm rede normal

fixação mecânica
weber.therm bucha

argamassa  
de revestimento  
weber.therm plus

argamassa de junta
weber.color premium 
ou weber.color slim

Revestimento cerâmico

placa isolante 
weber.therm ePs/XPs

cimento cola
gama weber.col flex l 
ou weber.col flex Xl

alvenaria em  
bloco térmico® leca®

weber.therm keramic plus

sistemas 
weber.therm keramic

Reboco de regularização 
weber.rev dur

argamassa de colagem 
weber.therm pro

Rede de reforço  
weber.therm rede normal

fixação mecânica  
weber.therm bucha

placa isolante eps ou xps

argamassa  
de revestimento 
weber.therm pro 

argamassa de junta
weber.color premium

cimento-cola da gama 
weber.col flex

Revestimento cerâmico 
(≤ 900 cm2; ≤ 20 kg/m2; 
cor clara) 

alvenaria em  
bloco térmico® leca®

sistemas paRa acabamento  
com Revestimentos ceRâmicos

• Mecanicamente preparados para receber 
com segurança revestimentos pesados

• Oferecem resistência superficial 
adequada a zonas acessíveis

• Permitem tirar partido da qualidade 
estética inerente aos materiais cerâmicos 
de revestimento

weber.therm keramic light
• Elementos cerâmicos até 900 cm2, 

com peso máximo de 20 kg/m2 
(até 8 mm de espessura, exceto forra 
cerâmica) e cor clara

• Altura máxima de 28 m

weber.therm keramic plus
• Elementos cerâmicos até 3600 cm2, 

com peso máximo de 30 kg/m2 e cor clara
• Altura máxima de 28 m

weber.therm keramic light

V - Verifica     N - Não verifica
NOTA: As soluções de parede consideram a existência de um reboco interior com 2 cm de espessura.

fachadas weber.therm - isolamento téRmico pelo exteRioR

Isolante weber.therm ePs 100 (λ = 0,036 W/mºC) Zona I1 Zona I2 Zona I3

pAREdE BASE Espessura
do isolante

U  
correspondente

(W/m2.ºC)
U=0,50

(W/m2.ºC)
U=0,40

(W/m2.ºC)
U=0,35

(W/m2.ºC)

parede simples  
de alvenaria  

em Bloco Térmico® 
Leca® com 25 cm

40 mm 0,52 N N N
50 mm 0,45 V N N
60 mm 0,40 V N N
70 mm 0,36 V V N
80 mm 0,33 V V V
90 mm 0,30 V V V

parede simples  
de alvenaria  

em Bloco Térmico® 
Leca® com 30 cm

40 mm 0,50 V N N
50 mm 0,44 V N N
60 mm 0,39 V V N
70 mm 0,35 V V N
80 mm 0,32 V V V
90 mm 0,29 V V V

parede simples  
de betão

com 20 cm

40 mm 0,72 N N N
50 mm 0,60 N N N
60 mm 0,52 N N N
70 mm 0,45 V N N
80 mm 0,40 V V N
90 mm 0,36 V V N

parede simples  
de tijolo vazado  

com 22 cm

40 mm 0,55 N N N
50 mm 0,48 V N N
60 mm 0,42 V N N
70 mm 0,38 V V N
80 mm 0,34 V V V
90 mm 0,31 V V V

parede dupla  
(15 + 11 cm  

de tijolo vazado) 
com caixa de ar  

de 3 cm

40 mm 0,47 V N N
50 mm 0,41 V N N
60 mm 0,37 V V N
70 mm 0,34 V V V
80 mm 0,31 V V V
90 mm 0,28 V V V

desempenho térmico do sistema - coeficiente de transmissão térmica (u)
(verificação de conformidade com valores de referência REH - portaria 349-B/2013)

weber.therm pro

argamassa de colagem  
e revestimento de placas isolantes 
em sistemas weber.therm.
p. 176

weber.therm plus

argamassa de colagem e 
revestimentos  de placas isolantes 
em sistema weber.therm.
p. 186

MATeRiAis AssoCiAdos
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weber.therm mechanic

Isolante weber.therm aislone (λ = 0,042 W/mºC) Zona I1 Zona I2 Zona I3

pAREdE BASE Espessura
do isolante

U  
correspondente

(W/m2.ºC)
U=0,50

(W/m2.ºC)
U=0,40

(W/m2.ºC)
U=0,35

(W/m2.ºC)

parede simples  
de alvenaria  

em Bloco Térmico® 
Leca® com 25 cm

30 mm 0,65 N N N
40 mm 0,57 N N N
50 mm 0,50 V N N
60 mm 0,45 V N N
70 mm 0,40 V N N
80 mm 0,37 V V N

parede simples  
de Bloco Térmico® 
Leca® com 30 cm

30 mm 0,62 N N N
40 mm 0,54 N N N
50 mm 0,48 V N N
60 mm 0,43 V N N
70 mm 0,39 V V N
80 mm 0,36 V V N

parede simples  
de Bloco Conforto® 

Leca® com 35 cm

30 mm 0,37 V V N
40 mm 0,34 V V V
50 mm 0,31 V V V
60 mm 0,29 V V V
70 mm 0,27 V V V
80 mm 0,28 V V V

parede antiga  
de pedra calcária 

(2500-2700 kg/m3) 
60 cm

30 mm 0,69 N N N
40 mm 0,59 N N N
50 mm 0,52 N N N
60 mm 0,46 V N N
70 mm 0,42 V N N
80 mm 0,38 V V N

parede antiga  
de pedra granítica 
(2500-2700 kg/m3) 

60 cm

30 mm 0,89 N N N
40 mm 0,73 N N N
50 mm 0,63 N N N
60 mm 0,54 N N N
70 mm 0,48 V N N
80 mm 0,43 V N N

parede simples  
de tijolo vazado 

com 22 cm

30 mm 0,70 N N N
40 mm 0,60 N N N
50 mm 0,52 N N N
60 mm 0,47 V N N
70 mm 0,42 V N N
80 mm 0,38 V V N

V - Verifica     N - Não verifica
NOTA: As soluções de parede consideram a existência de um reboco interior com 2 cm de espessura.

desempenho térmico do sistema - coeficiente de transmissão térmica (u)
(verificação de conformidade com valores de referência REH - portaria 349-B/2013) weber.therm aislone

weber.therm pro

argamassa termo isolante para 
sistema weber.therm mechanic.
p. 184

argamassa de colagem  
e revestimento de placas isolantes 
em sistemas weber.therm.
p. 176

weber.rev naturkal

Revestimento mineral colorido  
à base de cal para acabamento 
final de sistemas weber.therm.
p. 208

weber.plast decor M/F

Revestimento orgânico colorido
de capa fina.
p. 190

MATeRiAis AssoCiAdos

alvenaria em  
bloco térmico® leca®

Reboco isolante
weber.therm aislone

Rede de reforço  
weber.therm rede normal

primário de regularização 
weber.prim regulador

argamassa  
de revestimento  
weber.therm pro  
ou weber.therm kal

acabamento colorido 
gama weber.plast decor
ou weber.rev naturkal 
(sem primário)

sistema de isolamento mineRal baseado
em Reboco isolante

• Reboco isolante aplicado por projeção mecânica 
ou manual.

• Desempenho térmico adequado aos requisitos  
do Reh, especialmente se associado a alvenaria 
em bloco Conforto® leca® ou bloco Térmico 
leca®.

• Caraterísticas adaptadas à reabilitação  
de paredes antigas (adaptado a suportes 
irregulares, elevada permeabilidade ao vapor  
de água, ligante à base de cal, baixa densidade).

• Boa resistência superficial.

deseMPeNHo  
TéRMiCo  

MelHoRAdo
λ = 0,042 w/m.ºc

weber.therm kal

argamassa à base de cal  
para colagem e revestimento  
de placas isolantes em sistema 
weber.therm natura.
p. 188
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CoMPoNeNTes PARA sisTeMAs weber.therm

fachadas weber.therm - isolamento téRmico pelo exteRioR

bloco para alvenaria produzido  
com betão leve vibrocomprimido com agregados  
de argila expandida leca®.

a sua constituição, desenho e processo produtivo rigoroso permite 
obter alvenarias com:
• Resistência mecânica melhorada.
• Baixo peso.
• Resistência térmica melhorada (comparada com alvenarias correntes).
• Superfícies com melhor planimetria.
• Maior rapidez de execução.
• Menor consumo de argamassa de montagem.

permite a execução de alvenarias exteriores não estruturais  
em pano simples, com desempenho térmico melhorado, para associar  
a sistemas de isolamento térmico pelo exterior weber.therm.

adicionalmente, a utilização deste bloco de alvenaria acrescenta  
uma contribuição para a sustentabilidade na construção na medida  
em que a sua produção é isenta de processos de cozedura  
que representam elevados consumos de energia.

bloco téRmico® leca®

marca registada no inpi n.º 287286 , classe 19 

dESIgNAÇÃO BT20 BT25 BT30

dimensões de fabricação (cm)

c 49

l 20 25 30

h 0 19

% de furação 43% 49% 50%

massa (kg) 13,7 15,3 15,4

massa volúmica aparente seca dos blocos (kg/m3) 630 650 630

massa volúmica seca do betão (kg/m3) 1200 (± 120)

resistência à compressão (MPa) > 2,5

reação ao fogo Classe A1

absorção da água por capilaridade (g.m2.s-1) 6

absorção da água por imersão (% massa) - - 13,1%

ação da humidade (retração+expansão) (mm/m) 0,5

resistência térmica (m2.ºC/W) 0,56 0,62 0,70

Fonte: documento de Homologação LNEC - dH 783

l

c

h



123

Re
ve

st
im

en
to

 e
 R

en
ov

aç
ão

 d
e 

fa
ch

ad
asCoMPoNeNTes PARA sisTeMAs weber.therm

weber.therm ePs
placa de poliestireno expandido, 
sem encaixe, para sistema weber.therm 
conforme a norma en 13163

weber.therm isofex
placa de lã de rocha para sistema 
weber.therm, conforme a norma en 13162

dimensões: 100 x 60 cm
espessuras: 40 a 60 mm
(outras espessuras sob consulta)

weber.therm Cork
placa de aglomerado de cortiça expandida 
para sistema weber.therm, 
conforme norma en 13170

dimensões: 100 x 50 cm
espessuras: 20 a 80 mm
(outras espessuras sob consulta)

Tipos: EpS 100, EpS 150
dimensões: 100x50
espessuras: 50 a 80 mm
(outras espessuras sob consulta)

weber.therm ePs 
(Poliestireno expandido)
código de designação en 13163:
eps 100: eps - np en 13163 - t1 - l1 - w1 - s1 - p3 
- ds(n) 5 - bs 150
eps 150:  eps - np en 13163 - t1 - l1 - w1 - s1 - p3 
- ds(n) 5 - bs 200

weber.therm isofex 
(lã de rocha - MW)
código de designação en 13162:
mw - en 13162 - t5 - tR10 - ws - mu1 - aw 
0,70 - afr5 (esp. 40/50 mm)
mw - en 13162 - t5 - tR10 - ws - mu1 - aw 
0,80 - afr5 (esp. 60/70 mm)

weber.therm Cork 
(Aglomerado de cortiça 
expandida - iCb)
código de designação en 13170
icb - en 13170 - l2 - w2 - t1 - cs (10) 100 - tR 
50 - ws

propriedades norma unidade Isofex

massa volúmica mínima EN 1602 kg/m3 110

condutibilidade térmica EN 13164 W/mºC 0,036

absorção de água EN 12087 % < 1,5

resistência à difusão do vapor de água EN 12086 µ 1

classe de reacção ao fogo EN 13501-1 Euroclasse A1

propriedades norma unidade Cork

massa volúmica mínima EN 1602 kg/m3 110

condutibilidade térmica EN 12667 W/mºC 0,040

resistência à compressão (def. 10%) EN 826 kpa ≥ 100

absorção de água EN 1609 kg/m2 ≤ 0,5

classe de reacção ao fogo EN 13501-1 Euroclasse E

propriedades norma unidade EPS 100 EPS 150

massa volúmica (± 10%) kg/m3 20 25

condutibilidade térmica EN 12667 W/mºC 0,036 0,034

resistência à compressão (def. 10%) EN 826 kpa 100 150

absorção de água por imersão EN 12087 % vol. < 2 < 2

resistência à difusão do vapor de água EN 12086 µ 30-70 30-70

classe de reacção ao fogo EN 13501-1 Euroclasse E E

coeficiente de dilatação térmica linear m/m ºC-1 5-7 (x10-5) 5-7 (x10-5)
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fachadas weber.therm - isolamento téRmico pelo exteRioR

CoMPoNeNTes PARA sisTeMAs weber.therm

weber.therm perfil de esquina PVC
perfil perfurado em pvc com rede para 
reforço de esquina

weber.therm perfil junta de dilatação
perfil em pvc com rede e membrana defor-
mável, para remate de juntas de dilatação

weber.therm perfil de esquina alumínio
perfil perfurado em alumínio com rede 
para reforço de esquina

weber.therm perfil de pingadeira
perfil perfurado em pvc com rede para 
pingadeira em janelas e portas

weber.therm perfil de arranque
perfil  em alumínio para arranque inferior 
do sistema weber.therm

weber.therm perfil janela
perfil em pvc com rede para remate com 
caixilhos de janela

espessura de alumínio: 0,8 mm
larguras: 30, 40, 50, 60 mm
Comprimento: 2,5 m
(outras larguras sob consulta)

espessura de PVC: 0,3 mm
Comprimento: 2,5 m
Rede de fibra de vidro (100+150 mm de 
largura) com tratamento anti-alcalino

espessura de alumínio: 0,3 mm
Comprimento: 2,5 m
Rede de fibra de vidro (100+150 mm de largura) 
com tratamento anti-alcalino

Comprimento: 2,5 m
Rede de fibra de vidro (126+126 mm de 
largura) com tratamento anti-alcalino

Comprimento: 2,5 m
Rede de fibra de vidro (80 mm de largura) com 
tratamento anti-alcalino

largura máx. de junta: 55 mm
Comprimento: 2,5 m
Rede de fibra de vidro com tratamento 
anti-alcalino

Redes de ReFoRço
weber.therm rede reforçada
Rede em fibra de vidro de 340 g/m2 para 
reforço em zona corrente, com proteção 
antialcalina

weber.therm rede normal
Rede em fibra de vidro de 160g/m2 
para aplicação em zona corrente, com 
proteção antialcalina

PeRFis de ReFoRço e ReMATe

CARATeRísTiCAs weber.therm rede  
normal 50 m2

weber.therm rede  
normal 55 m2

weber.therm  rede  
reforçada

dimensões dos rolos 1 x 50 m 1,1 x 50 m 1 x 25 m

dimensões da abertura da malha (mm) 5 x 4 3,5 x 3,8 6 x 6

peso total do tecido (g/m2) 160 (± 5%) 160 (± 5%) 343 (± 5%)

resistência à tração (teia/trama; N/5 cm) 1830/1510 (± 6%) 2200/2200 4000/4500

alongamento à rutura (%) 2,9 3,8 3,5

resistência química boa aos alcalis boa aos alcalis boa aos alcalis
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FiXAção MeCÂNiCA

weber.therm bucha sPiT
bucha plástica com prego de expansão 
para fixação do sistema weber.therm em 
suportes maciços ou vazados

weber.therm bucha fixação
prego metálico com bucha para fixação do 
perfil de arranque do sistema weber.therm

diâmetro dos furos: 6 mm
Comprimento de ancoragem: 30 mm
Material: aço inox

diâmetro da cabeça circular: 50 mm
espessuras máximas de placas a fixar: 
30 mm (ref. 10-30), 60 mm (ref. 40-60), 80 mm 
(ref. 70-80)
diâmetro dos furos: 10 mm

weber.therm bucha iso dTH
fixação em suportes de madeira

diâmetro da cabeça circular: 60 mm
espessuras máximas de placas: 
40 mm (ref. 6-60), 60 mm (ref. 6-80), 80 mm  
(ref. 6-100)

ouTRos CoMPoNeNTes

weber.therm anilha sPiT 90
anilha de diâmetro 90 mm
para weber.therm bucha spit, usada em 
sistema com placa isolante em lã mineral 
(weber.therm mineral).

weber.therm espaçador perfil de arranque
peça espaçadora para fixação de perfil de 
arranque

Material: pVC
espessuras: 3 mm (vermelho)
 5 mm (amarelo)
 10mm (preto)

weber.therm ligador perfil de arranque

Material: pVC

weber.flex Pu
mastique de poliuretano para selagem 
elástica de juntas

embalagem: cartucho de 300 ml
Cores: branco, cinza, negro, marron



126

Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

sistemas weber.therm

PoRMeNoRes CoNsTRuTiVos 
(consultar detalhes em www.weber.com.pt)

1. suporte de alvenaria ou betão
2. argamassa de colagem:  

gama weber.therm
3. placa isolante weber.therm
4. Revestimento armado com rede: 

argamassa weber.therm 
e weber.therm rede normal

5. acabamento colorido:  
gama weber.plast

6. bucha de fixação:  
weber.therm bucha sPiT

7. weber.therm bucha de perfil 
de arranque

8. weber.therm perfil de arranque
9. Revestimento cerâmico  

ou pedra natural
10. argamassa de colagem:  

cimento-cola weber.col flex l
11. cortina drenante de águas 

pluviais, ligada a coletor
12. selagem de junta com mastique 

de poliuretano e cordão de fundo 
de junta

13. impermeabilização do suporte  
e colagem de placas isolantes:  
weber.tec superflex more

14. placa isolante: weber.therm XPs
15. manta drenante pitonada

1.  suporte de alvenaria ou betão
2.  Revestimento a reabilitar
3.  argamassa de colagem:  

gama weber.therm
4.  placa isolante: gama weber.therm
5.  Revestimento armado com rede: 

argamassa weber.therm 
e weber.therm rede normal

6.  acabamento colorido:  
gama weber.plast

7.  bucha de fixação:  
weber.therm bucha

1.  suporte de alvenaria ou betão
2.  argamassa de colagem:  

gama weber.therm
3.  placa isolante: gama weber.therm
4.  Revestimento armado com rede: 

argamassa weber.therm 
e weber.therm rede normal

5.  acabamento colorido:  
gama weber.plast

6.  bucha de fixação:  
weber.therm bucha

7.  Revestimento cerâmico  
ou pedra natural

8.  argamassa de colagem  
weber.col flex l

9.  placa isolante: gama weber.therm
10.  cortina drenante de águas 

pluviais, ligada a coletor
11.  manta drenante pitonada
12.  impermeabilização do suporte  

e colagem de placas isolantes: 
weber.tec superflex more

Arranque enterrado  
- espessuras diferentes  
das placas de isolamento

Arranque fora do terreno  
- paredes a reabilitar

Arranque enterrado  
- espessuras iguais  
das placas de isolamento

b1 b2 b3
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(consultar detalhes em www.weber.com.pt)

1. suporte de alvenaria ou betão
2. argamassa de colagem:  

gama weber.therm
3. placa isolante weber.therm
4. Revestimento armado com rede: 

argamassa weber.therm 
e weber.therm rede normal

5. acabamento colorido:  
gama weber.plast

6. perfil de esquina:  
weber.therm perfil de esquina 

7. perfil de remate com janela:  
weber.therm perfil de janela

8. selagem de junta com mastique 
de poliuretano e cordão de fundo 
de junta

Remate em ombreiras  
de janelas

Remate com peitoril  
de janela (pedra)

1. suporte de alvenaria ou betão
2. argamassa de colagem:  

gama weber.therm
3. placa isolante weber.therm
4. Revestimento armado com rede: 

argamassa weber.therm 
e weber.therm rede normal

5. acabamento colorido:  
gama weber.plast

6. bucha de fixação:  
weber.therm bucha sPiT

7. weber.therm bucha de perfil 
de arranque

8. weber.therm perfil de arranque
9. Revestimento cerâmico  

ou pedra natural
10. selagem de junta com mastique 

de poliuretano e cordão de fundo 
de junta

11. argamassa de colagem:  
cimento-cola weber.col flex l

12. placa isolante: weber.therm XPs
13. impermeabilização do suporte 

e colagem de placas isolantes: 
weber.tec superflex more

14. banda de remate de ângulo: 
weber.dry banda

15. camada de forma em betonilha 
leve com agregados leca®

Arranque sobre varanda  
ou terraço

1.  suporte de alvenaria ou betão
2.  argamassa de colagem:  

gama weber.therm
3.  placa isolante:  

gama weber.therm
4.  Revestimento armado com rede: 

argamassa weber.therm 
e weber.therm rede normal

5.  acabamento colorido:  
gama weber.plast

6.  bucha de fixação:  
weber.therm bucha

7.  selagem de junta com  
weber.flex Pu e cordão de fundo 
de junta

8.  Remate caixilho / peitoril
9.  perfil metálico para apoio  

do peitoril
10.  parapeito em pedra natural  

com pingadeira
11.  fixação de perfil metálico
12.  placa isolante:  

gama weber.therm, colada com 
weber.col flex l

13.  calha de estore
14.  caixilho de janela com corte  

de ponte térmica

b5 b6b4
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sistemas weber.therm

PoRMeNoRes CoNsTRuTiVos
(consultar detalhes em www.weber.com.pt)

Remate em padieira  
de janela (estore de enrolar)

Remate em padieira  
de janela  
(estore de lâminas)

1. suporte de alvenaria ou betão
2. argamassa de colagem:  

gama weber.therm
3. placa isolante weber.therm
4. Revestimento armado com rede: 

argamassa weber.therm 
e weber.therm rede normal

5. acabamento colorido:  
gama weber.plast

6. weber.therm perfil de pingadeira
7. caixa de estore em material 

isolante
8. estore
9. peça de remate da caixa de estore 

com material isolante
10. placa isolante weber.therm
11. caixilho de janela com corte  

de ponte térmica

1.  suporte de alvenaria ou betão
2.  argamassa de colagem:  

gama weber.therm
3.  placa isolante: gama weber.therm
4.  Revestimento armado com rede: 

argamassa weber.therm 
e weber.therm rede normal

5.  acabamento colorido:  
gama weber.plast

6.  weber.therm perfil de pingadeira
7.  weber.therm perfil de esquina
8.  bucha de fixação:  

weber.therm bucha
9.  caixa de estore em material 

isolante
10.  braço de manipulação mecânica 

do estore
11.  fixação mecânica
12.  caixilho de janela com corte de 

ponte térmica

b8 b9
Remate com peitoril  
de janela (metálico)

1. suporte de alvenaria ou betão
2. argamassa de colagem: gama 

weber.therm
3. placa isolante weber.therm
4. Revestimento armado com rede: 

argamassa weber.therm 
e weber.therm rede normal

5. acabamento colorido:  
gama weber.plast

6. bucha de fixação:  
weber.therm bucha sPiT

7. selagem de junta com mastique 
de poliuretano  
e cordão de fundo de junta

8. elemento de remate caixilho/
peitoril

9. perfil metálico para apoio do 
parapeito

10. parapeito em chapa metálica
11. fixação de perfil metálico
12. material isolante weber.therm 

colado  
com weber.col flex l

13. calha de estore
14. caixilho de janela com corte de 

ponte térmica

b7
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(consultar detalhes em www.weber.com.pt)

Remate superior de parede 
(platibanda)

Remate em junta  
de dilatação

Fixação de elementos  
na fachada (tubo de queda)

1.  suporte de alvenaria ou betão
2.  argamassa de colagem:  

gama weber.therm
3.  placa isolante: gama weber.therm
4.  Revestimento armado com rede: 

argamassa weber.therm 
e weber.therm rede normal

5.  acabamento colorido:  
gama weber.plast

6.  fixação mecânica
7.  Rufo metálico
8.  selagem de junta com  

weber.flex Pu e cordão de fundo 
de junta

9.  perfil metálico para fixação  
do rufo e apoio da pingadeira

1. suporte de alvenaria ou betão
2. argamassa de colagem:  

gama weber.therm
3. placa isolante weber.therm
4. Revestimento armado com rede: 

argamassa weber.therm 
e weber.therm rede normal

5. acabamento colorido:  
gama weber.plast

6. weber.therm perfil de junta 
de dilatação

7. selagem de junta com mastique 
de poliuretano e cordão de fundo 
de junta

8. junta de dilatação

1.  suporte de alvenaria ou betão
2.  argamassa de colagem:  

gama weber.therm
3.  placa isolante: gama weber.therm
4.  Revestimento armado com rede: 

argamassa weber.therm 
e weber.therm rede normal

5.  acabamento colorido:  
gama weber.plast

6.  varão roscado fixado  
com bucha química

7.  abraçadeira metálica para tubo  
de queda

b10 b12 b14
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de acordo com a informação divulgada no relatório 
do censo 2011, existem em portugal cerca de 900.000 
edifícios construídos em data anterior a 1960.
muitos destes edifícios estão concentrados nos meios 
urbanos, em grande parte nos chamados centros his-
tóricos, mas uma grande fatia encontra-se  distribuída 
pelo país, dispersa no ambiente rural.
trata-se de construções afetas a vários tipos de utilização, 
mais corrente (habitação, comércio, serviços, etc.) ou 
mais monumental/histórica (igrejas, mosteiros, palácios, 
solares, etc.) com um forte cunho arquitetónico.
as paredes destes edifícios, constituídas por materiais 
bastante variados, de origem local, assentes de maneira 

mais ou menos estruturada com recurso a argamassas 
de cal, são de um modo geral elementos construtivos 
com níveis de resistência e coesão baixos, elevada de-
formabilidade e permeabilidade ao vapor de água. os 
revestimentos originais foram fabricados com diversos 
traços e composições, conforme a natureza dos mate-
riais disponíveis e o fim a que se destinavam, e eram 
geralmente aplicados em três camadas: regularização 
e aderência, corpo de reboco e acabamento.
a utilização que correntemente se faz de argamassas 
de cimento para a renovação destas paredes, em subs-
tituição dos rebocos antigos, não respeita as caraterís-
ticas e os materiais originais dos suportes, bem como 

os processos tradicionais de aplicação. os resultados 
pouco eficazes destes trabalhos de renovação são bem 
conhecidos (fissuração, descolamentos, afloramento de 
sais solúveis, etc.).
Reabilitar as paredes nestas construções é uma tarefa 
importante que deve ser realizada com recurso a arga-
massas com propriedades aproximadas e compatíveis 
às características e comportamentos dos materiais que 
as compõe originalmente.
a utilização de argamassas pré-doseadas de produção 
industrial, com características estudadas e validadas  
laboratorialmente em função de um conjunto de requisi-
tos  definidos pelas instituições  científicas que estudam 
estes processos de reabilitação, permite  a utilização 
de soluções confiáveis e de desempenhos previsíveis.
a gama de produtos para Renovação de Paredes An-
tigas da saint-gobain weber apresenta-se como uma 
oferta de soluções adaptada a este tipo de intervenção.
desenvolvidos a pensar na facilidade de utilização pelo 
aplicador, os produtos que integram esta gama estão 
orientados para as várias necessidades no âmbito da 
intervenção nos revestimentos em paredes antigas, 
desde a preparação e consolidação dos suportes até ao 
acabamento decorativo final.
entre as necessidades cobertas pela nova gama, destaca-
se a possibilidade de melhoria da capacidade de proteção 
térmica das paredes de fachada através da aplicação 
de um reboco de elevado desempenho térmico, que 
combina essa propriedade com as características de 
compatibilidade em paredes antigas.
as suas formulações integram componentes que au-
mentam a durabilidade das argamassas à base de cal 
e cal hidráulica, nomeadamente argila calcionada com 
propriedades pozolânicas, sem comprometer os requi-
sitos de compatibilidade adequados.

aspetos geRais

Reabilitação de paRedes antigas

fachada de construção em meio rural, renovada com melhoria de proteção térmica através da aplicação de reboco isolante 
weber.therm aislone sobre alvenaria de pedra.  (arquiteto alexandre silva, vale de cambra)
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ReboCos de ReGulARiZAção

ReboCos PARA APliCAções esPeCiAis

PRePARAção de suPoRTes e ACAbAMeNTo

weber.cal classic

weber.cal dur

weber.cal sane

weber.cal chapisco

weber.cal antique

weber.therm aislone

weber.cal decor

Reboco mineral para renovação 
de paredes antigas          
- regularização e proteção
- fácil aplicação
- exterior e interior
p. 210

Reboco mineral para renovação  
de paredes antigas           
- adequado para suporte de colagem de cerâmica
- fácil aplicação
- exterior e interior
p. 214

Reboco para saneamento de paredes  
com ascensão de sais solúveis       
- renovação de paredes antigas ou recentes
- fácil aplicação como reboco tradicional
- exterior e interior
p. 216

Argamassa para preparação e consolidação  
de superfícies em paredes antigas                                              
- camada de chapisco antes de rebocar
- aderência e resistência melhoradas
- realização de camada de reforço  
   com malha metálica
p. 218

Reboco mineral para renovação 
de paredes antigas 
- especial para edifícios históricos
- fácil aplicação
- exterior e interior
p. 212

Reboco mineral termo isolante  
para paredes antigas                         
- Condutibilidade Térmica (λ) 0,042 W/m.K

- aplicação por projeção mecânica

- compatível com suportes antigos

p. 184

Acabamento mineral colorido  
para renovação de paredes antigas       
- aplicação em espessura fina

- acabamento areado fino ou alisado

- exterior e interior

p. 220



132

Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 109 a 111

Componentes para sistemas  
weber.therm p. 122 a 125

Pormenores construtivos p. 126 a 129

Tratar pontos singulares em 
sistemas weber.therm p. 134

Aplicar um sistema weber.therm
com resistência ao fogo p. 136

Aplicar um sistema weber.therm 
com um conceito “natural” p. 138

Aplicar um revestimento cerâmico como 
acabamento do sistema weber.therm p. 144

Sistemas weber.therm p. 115 a 121

weber.prim regulador
Primário de regularização de absorção  
do suporte p. 384

Um suporte em alvenaria (bloco ou tijolo) ou em betão 
deverá apresentar em todos os pontos da parede uma 
planimetria adequada a que a espessura de argamassa 
de colagem das placas isolantes não ultrapasse um 
máximo de 1 cm, depois de esmagada. Caso tal não 
possa ser garantido, a superfície deverá ser rebocada 
de modo a conseguir que fique plana.

A fixação mecânica adicional das placas (além da cola-
gem) com uso de buchas específicas, deve ser utilizada 
quando a fachada tenha mais de 10 m de altura e se 
encontre em condições severas de exposição ao vento. 
Deverão ser utilizadas pelo menos 6 buchas por m2.

A escolha adequada do sistema a utilizar (ver Guia 
de Escolha de Sistemas na pág. 115) e da espessura do 
material isolante são fundamentais para a obtenção de 
um desempenho otimizado da solução weber.therm.

A avaliação dos suportes é muito importante para a 
aplicação de um sistema weber.therm. O material 
de que é constituído, a sua resistência, o seu estado 
de limpeza e/ou conservação e a qualidade da sua 
planimetria deverão ser cuidadosamente verificados 
para que seja garantida uma adequada estabilidade 
do sistema weber.therm ao longo da sua vida útil.

Aplicar 
um sistema 
weber.therm 
em obra nova 
(acabamento colorido 
orgânico)

1 2
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A argamassa a usar para o revestimento das placas isolantes 
será a mesma usada na colagem. Aplicar por barramento a 
primeira camada com talocha denteada de 6x6 mm e esticar a 
rede de fibra de vidro, alisando-a suavemente sobre a argamassa; 
respeitar sobreposições laterais de 10 cm entre panos de rede. 
Após secagem da primeira camada, aplicar uma segunda camada 
de argamassa com talocha lisa, alisando suavemente a superfície 
para eliminar vincos.

O acabamento será aplicado após secagem do revestimento 
(3 dias pelo menos), começando pelo primário weber.prim 
regulador, aplicado a rolo. Após secagem de pelo menos 24 
horas, aplicar o produto escolhido: weber.plast decor com 
acabamento colorido talochado, ou weber.plast gran com 
acabamento em granulados coloridos de mármore.

As placas isolantes serão coladas com a argamassa adequada 
(ver informação a partir da pág. 116), espalhada no verso 
das mesmas com processo adequado ao tipo de placa e de 
suporte. A argamassa será disposta em cordão no perímetro 
da placa com pontos adicionais ao centro (suporte irregular de 
alvenaria) ou com barramento integral da placa (obrigatório 
para placas de aglomerado de cortiça, sempre sobre suporte 
rebocado).

A colocação das placas deverá ser feita de baixo para cima, 
em fiadas sucessivas com as juntas desfasadas, ajustando 
cuidadosamente os bordos para evitar juntas abertas. verificar 
e ajustar em permanência a verticalidade e o alinhamento 
das placas com as suas adjacentes. Deixar juntas abertas 
no encontro das placas com elementos rígidos da fachada 
(caixilhos, varandas, muros, etc.) (ver pág.125).

weber.therm pro

Argamassa  
de colagem  
e revestimento  
de placas isolantes 
em sistemas  
weber.therm.
p. 176

weber.plast decor M/F

revestimento 
orgânico colorido
de capa fina.
p. 190

weber.plast gran

revestimento 
orgânico de capa 
fina em granulado 
de mármore.
p. 192
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

Pormenores construtivos p. 126 a 129

Aplicar um sistema weber.therm
em obra nova p. 132

Aplicar um sistema weber.therm
com resistência ao fogo p. 136

Componentes para sistemas  
weber.therm p. 122 a 125

weber.flex PU
mastique de poliuretano para selagem  
elástica de juntas p. 393

Do mesmo modo, o sistema deve ser rematado supe-
riormente com soluções que impeçam a infiltração 
de água da chuva para o seu interior e dificultem o 
escorrimento direto da mesma água sobre a superfície, 
originando manchas de acumulação de sujidade e de 
micro organismos.

As esquinas do sistema são zonas potencialmente 
frágeis e com tendência, pela sua geometria, a apre-
sentar fissuras no revestimento. Por isso, deverão ser 
reforçadas com perfis de reforço de esquina adequa-
dos. É recomendável utilizar perfis que já incorporam 
bandas de rede perfeitamente ajustadas, melhorando 
a qualidade do resultado.

Em zonas de acesso público, até 2 m de altura, o 
sistema deverá ser reforçado para aumentar a sua 
capacidade de resistir a ações fortuitas ou intencionais 
de degradação.Deverá ser acrescentada uma nova 
camada de rede reforçada (ver weber.therm rede 
reforçada) sobreposta à rede normal.

O desenho dos peitoris das janelas é um elemen-
to importante na permanência do bom aspeto da 
superfície do sistema ao longo do tempo. De fato, 
deverão ser evitadas soluções que permitam que a 
água da chuva, arrastando detritos e sujidades, possa 
escorrer lateralmente a partir da superfície do peitoril, 
originando o surgimento de manchas escuras sobre 
a superfície do revestimento.

Tratar pontos 
singulares 
em sistemas 
weber.therm 
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nas zonas de encontro das placas de isolamento com elemen-
tos rígidos da fachada ( janelas, muros, varandas, ...) deverão 
deixar-se juntas, que funcionarão como espaços de absorção 
das deformações diferenciadas entre os dois materiais com 
rigidezes diferentes. Estes espaços deverão ser selados com 
cordão de mastique weber.flex PU.

As juntas de dilatação do edifício deverão ser respeitadas pelo 
sistema weber.therm, que deverá ser interrompido. O remate 
destas juntas deverá ser feito com a utilização do perfil de 
junta de dilatação, que será colado sobre os bordos das placas, 
usando a argamassa de revestimento weber.therm pro (ver 
pormenor construtivo na pág. 129).

O arranque do sistema junto a pavimentos é feito com a 
instalação de um perfil de arranque, a cerca de 15 cm do chão, 
fixado à parede com pregos de fixação com bucha, com es-
paçamento máximo de 30 cm entre si. O perfil terá largura 
adequada à espessura da placa de isolamento e deverá ser 
deixada uma junta de dilatação entre topos de perfil, ligados 
com ligador para perfil de arranque (ver pág. 125).

As zonas envolventes dos vãos deverão ser objeto de reforços 
específicos com rede de fibra de vidro. Estes deverão ser posi-
cionados em toda a envolvente do vão, com reforços adicionais 
(cerca de 50x25 cm2) posicionados nos cantos com inclinação 
a 450. A rede de fibra de vidro será colada na superfície das 
placas com a própria argamassa de revestimento.

weber.therm pro

Argamassa  
de colagem  
e revestimento  
de placas isolantes 
em sistemas  
weber.therm.
p. 176
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 109 a 111

Componentes para sistemas  
weber.therm p. 122 a 125

Pormenores construtivos p. 126 a 129

Aplicar um sistema weber.therm
em obra nova  p. 132

Tratar pontos singulares 
em sistemas weber.therm p. 134

weber.therm isofex
Placa isolante em lã mineral para sistema 
weber.therm mineral p. 123

weber.prim regulador
Primário de regularização de absorção  
do suporte p. 384

O comportamento dos materiais quando sujeitos ao 
fogo é classificado pela norma nP En 13501-1:2003, de 
acordo com classes de comportamento definidas de 
A (incombustível) a f (não determinado).

Em sistemas do tipo ETiCS (weber.therm), só a utili-
zação de placas isolantes de lã mineral consegue um 
comportamento com elevada resistência à presença de 
fogo, sem degradação acentuada do material isolante 
(sistema weber.therm mineral).

A segurança contra incêndio em edifícios é um tema 
ao qual se tem dedicado cada vez maior atenção, por 
força da consciência crescente do risco para as vidas e 
bens que representa a exposição ao fogo.

A legislação aplicável à construção de edifícios, o regula-
mento Técnico de Segurança contra incêndio em Edifícios 
(SCiE) de 2008, define as regras a que deve obedecer 
a construção de edifícios e os requisitos de compor-
tamento ao fogo dos materiais e sistemas utilizados.

Aplicar 
um sistema 
weber.therm com 
resistência ao fogo 
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O revestimento armado das placas weber.therm isofex será 
realizado com a argamassa weber.therm pro (incorporan-
do a rede de fibra de vidro weber.therm rede normal) e o 
acabamento decorativo com os revestimentos weber.plast 
decor ou weber.plast gran. Os procedimentos de aplicação a 
respeitar são idênticos aos descritos para os outros sistemas 
weber.therm (págs. 132 a 135).

É recomendável, quando se aplica um sistema weber.therm 
usando outros materiais isolantes (poliestireno por exemplo), 
realizar ao nível de cada piso ou em padieiras das janelas uma 
faixa resistente ao fogo usando placas weber.therm isofex. 
Deste modo é diminuído o risco de propagação de incêndios 
através da fachada.

O sistema weber.therm mineral utiliza a placa isolante 
weber.therm isofex, constituída por lã de rocha de elevada 
densidade, classificada como A1 (incombustível) relativamente ao 
seu comportamento quando sujeita a fogo (nP En 13501-1:2003).

A placa isolante será colada com a argamassa weber.therm pro 
disposta em cordão perimetral no seu verso, sobre suportes 
de alvenaria ou betão, ou com a argamassa weber.therm 
flex P disposta em barramento integral, sobre suportes em 
tinta ou cerâmico (renovação). Será sempre aplicada fixação 
mecânica adicional, usando bucha com anilha adicional de 
90 mm (ver pág. 125).

weber.therm pro

Argamassa  
de colagem  
e revestimento  
de placas isolantes 
em sistemas  
weber.therm.
p. 176

weber.plast gran

revestimento 
orgânico de capa 
fina em granulado 
de mármore.
p. 192

weber.therm flex P

Argamassa  
de colagem  
de placas isolantes 
sobre suportes  
sem absorção.
p. 178

weber.plast decor M/F

revestimento 
orgânico colorido
de capa fina.
p. 190
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 109 a 111

Componentes para sistemas  
weber.therm p. 122 a 125

Aplicar um sistema weber.therm
em obra nova p. 132

Tratar pontos singulares 
em sistemas weber.therm   p. 134

weber.therm cork
Placa isolante em aglomerado de cortiça 
expandida para sistema weber.therm natura
 p.123

weber.plast decor
revestimento orgânico colorido  
de capa fina p. 190

weber.rev dur
reboco mineral de regularização p. 198

Os sistemas do tipo ETiCS (isolamento Térmico pelo 
Exterior), que a Saint-Gobain weber denomina de  
weber.therm, encontram-se na linha da frente da efi-
cácia na resposta à melhoria do desempenho térmico 
das fachadas. A utilização de um material natural 
como a cortiça no papel de camada de isolamento 
térmico num sistema deste tipo, num país que é o seu 
principal produtor, revela-se uma opção com elevado 
potencial de contributo para a realização de uma 
construção sustentável.

O sistema weber.therm natura apresenta-se como 
uma solução do tipo ETiCS com elevado potencial 
de sustentabilidade, integrando na sua constituição 
placas isolantes de origem natural em aglomerado de 
cortiça expandida, e argamassas de colagem, reves-
timento e acabamento com constituição mineral, à 
base de cal (muito baixo teor em cimento). 

A consciência coletiva sobre a importância da pre-
servação do nosso planeta é crescente, procurando 
encontrar soluções para que possam ser utilizados os 
seus recursos de modo a satisfazer a atividade humana 
conservando-o nas melhores condições possíveis, e 
disponibilizando-o às gerações futuras para que o 
possam usufruir.

A preocupação crescente no nosso país com a efi- 
ciência energética na utilização dos edifícios, visando 
a diminuição da necessidade de consumo de recursos 
energéticos e o consequente benefício de redução dos 
respetivos custos coletivos e individuais, tem impulsio-
nado a utilização de soluções de isolamento térmico na 
envolvente dos edifícios, nomeadamente nas fachadas.

Aplicar 
um sistema 
weber.therm 
com um conceito 
“natural”
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O revestimento das placas isolantes será realizado com a 
argamassa de cal weber.therm kal, em duas camadas, refor-
çada com rede de fibra de vidro weber.therm rede normal. 
respeitar os procedimentos de aplicação e de tratamen-
to de pontos singulares descritos para os outros sistemas  
weber.therm baseados em placas isolantes (ver págs. 140 
a 143).

O acabamento definido para o sistema weber.therm natura é 
o revestimento colorido à base de cal weber.rev naturkal, que 
permite acabamento areado fino ou alisado. Este acabamento 
é aplicado por barramento em duas camadas; devido à sua 
natureza mineral, pode apresentar algumas “nuances” de cor 
ou aspeto manchado, especialmente quando húmido. Como 
alternativa, poderá ser aplicado como acabamento final o 
revestimento colorido de base acrílica weber.plast decor.

O sistema weber.therm natura utiliza a placa isolante 
weber.therm cork, constituída por aglomerado de cortiça 
expandida (iCb) produzido a partir de granulado de cortiça 
retirada da casca dos ramos recolhidos na poda dos sobreiros. 
Este material isolante encontra-se caracterizado e obedece 
aos requisitos da norma En 13170.

A placa isolante será colada sobre suporte novo regularizado 
(betão ou reboco weber.rev dur) ou de renovação com absorção, 
através do barramento integral do seu verso com a argamassa de 
cal weber.therm kal. Sobre suporte de renovação sem absorção, 
nomeadamente em tinta ou cerâmico, realizar a colagem com 
a argamassa weber.therm flex P, aplicada em barramento 
penteado integral no verso da placa isolante (pente 9 ou 10mm). 
Aplicar fixação mecânica adicional com bucha específica (ver 
pág. 125) após endurecimento.

weber.therm kal

Argamassa 
para colagem e 
revestimento em 
sistema weber.therm 
natura

p. 188

weber.rev naturkal

revestimento 
colorido à base  
de cal para sistemas 
weber.therm.
p. 208
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 109 a 111

Componentes para 
sistemas weber.therm p. 122 a 125

weber.cal classic
Reboco mineral para renovação de paredes 
antigas  p. 210

Esta solução apresenta um conjunto de limitações, 
como sejam o som oco que se transmite da fachada 
(inibidor da utilização para muitas pessoas), a menor 
resistência aos impatos na superfície, e a dificuldade 
de adaptação à reabilitação de paredes antigas (de 
superfície muito irregular e natureza marcadamente 
mineral e heterogénea).

Em resposta a estas questões apresenta-se uma solu-
ção de isolamento mineral, designada weber.therm 
mechanic, baseada numa argamassa de cal de ele-
vada eficiência térmica (weber.therm aislone) que 
se aplica por projeção mecânica como revestimento 
de alvenarias novas ou antigas, na espessura definida 
pelo cálculo térmico. A sua natureza de argamassa mi-
neral torna-a especialmente adequada à reabilitação 
térmica de paredes antigas.

A solução de isolamento Térmico pelo Exterior (iTE) em 
fachadas tem provado nos anos mais recentes a sua 
mais-valia na resposta aos problemas de eficiência na 
proteção térmica, nomeadamente no cumprimento 
dos requisitos colocados pela legislação de desempe-
nho térmico dos edifícios.

Tal solução tem sido baseada na aplicação de sistemas 
do tipo ETiCS, que incorporam placas rígidas isolantes, 
maioritariamente em poliestireno, coladas e revesti-
das com argamassas específicas, redes de reforço e 
acabamentos coloridos.

Aplicar reboco 
térmico numa 
fachada nova 
ou antiga
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Para conseguir a espessura máxima de 8cm, executar duas 
camadas de 4cm. Aplicar uma rede de fibra de vidro com malha 
10x10mm sobre a superfície ainda fresca da 1ª camada e passar 
uma régua denteada para deixar a superfície rugosa; após 
pelo menos 24 horas, aplicar buchas sobre a rede, dispostas 
em malha quadrada e espaçadas de aprox. 50cm, e aplicar a 
segunda camada de weber.therm aislone.

Após tempo de secagem e endurecimento de pelo menos um 
dia por cada cm de espessura, revestir weber.therm aislone 
com barramento armado weber.therm pro, em duas camadas 
com rede weber.therm rede normal, e após pelo menos 3 dias, 
aplicar os acabamentos weber.plast decor, weber.plast gran 
ou weber.rev naturkal.

Os suportes novos devem ser tendencialmente planos, con-
sistentes e naturalmente absorventes. Os suportes antigos 
deverão ser cuidadosamente avaliados, demolindo os materiais 
inconsistentes e repondo condições mínimas de planimetria, 
realizando encasques e uma camada de regularização, se 
necessário, com argamassa de cal weber.cal classic.

A argamassa isolante weber.therm aislone pode ser aplicada 
por projeção mecânica ou manualmente. Aplicar camadas de 
4cm de espessura máxima, em duas passagens de 2cm cada. 
Apertar e regularizar a superfície com régua metálica; deixar 
endurecer 6 a 12 horas para sarrafar e alinhar a superfície pela 
espessura pretendida (controlada pelos meios de controle de 
espessura instalados: réguas, tentos, mestras, etc.).

weber.therm aislone

Argamassa 
termoisolante 
para sistema 
weber.therm 
mechanic.
p. 184

Argamassa  
de revestimento  
de placas isolantes 
em sistemas  
weber.therm.
p. 176

weber.therm pro

weber.plast decor M/F

revestimento 
orgânico colorido
de capa fina.
p. 190

weber.plast gran

revestimento 
orgânico de capa 
fina em granulado 
de mármore.
p. 192

weber.rev naturkal

revestimento 
colorido à base  
de cal para sistemas 
weber.therm.
p. 208

1 2

3 4

SOlUçãO wEbEr



142

Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

weber.prim regulador
Primário de regularização de absorção  
do suporte p. 384

Diagnóstico e preparação 
do suporte p. 109 a 111 

Componentes para sistemas  
weber.therm  p. 122 a 125 

Aplicar um sistema weber.therm 
em obra nova p. 132

Tratar pontos singulares 
em sistemas weber.therm  p. 134

Aplicar reboco térmico 
numa fachada nova ou antiga p. 138

Por outro lado, a exigência relativamente ao desem-
penho energético dos edifícios é cada vez maior, em 
função da recente legislação sobre o tema, o que coloca 
novos requisitos à eficiência na proteção térmica das 
fachadas existentes.

A aplicação de um sistema weber.therm envolvendo 
pelo exterior a fachada de um edifício permite me-
lhorar o seu desempenho térmico, reabilitar a sua 
capacidade de resistência à água da chuva e renovar o 
seu aspeto estético, com uma interferência moderada 
na continuação da utilização dos espaços interiores.

As paredes de fachada apresentam por vezes proble-
mas muito extensos e de bastante gravidade, como 
fissuração dos rebocos, envelhecimento de pinturas e 
decadência acentuada dos revestimentos cerâmicos.

O grau da intervenção necessária à renovação de uma 
fachada pode implicar grandes trabalhos de demoli-
ção, remoção de entulhos e reposição dos materiais 
demolidos. O tratamento localizado de fissuras pode 
também ser muito trabalhoso e demorado, implicando 
custos elevados.

renovar fachadas 
usando 
um sistema 
weber.therm
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A colagem das placas isolantes sobre suportes em argamassa 
ou betão deverá ser feita usando a argamassa weber.therm 
pro, aplicada também por barramento integral no verso das 
mesmas.
As restantes fases de aplicação dos sistemas weber.therm 
seguem os procedimentos descritos entre as páginas 142 e 145.

Será necessário adaptar o sistema “parapeito/caixilho” nas 
janelas e portas à nova espessura da parede resultante da 
introdução da placa isolante. Deverá avaliar-se a necessidade de 
substituição do parapeito ou a adaptação de uma nova solução 
cobrindo o existente usando por exemplo chapa metálica 
tratada. Deverão também ser revistos e adaptados os remates 
superiores das fachadas.

verificar o estado dos suportes relativamente à sua consistên-
cia, resistência e limpeza. Eliminar e reparar materiais soltos 
ou pouco consistentes. lavar cuidadosamente as superfícies, 
removendo todos os depósitos de resíduos ou contaminações 
existentes.

A colagem das placas isolantes sobre suportes pintados ou 
cerâmica deverá ser feita usando a argamassa weber.therm 
flex P, espalhada por barramento integral no verso das mes-
mas. Adicionalmente, aplicar reforço com fixação mecânica 
usando buchas específicas, na quantidade mínima de 6 por m2.

weber.therm pro

Argamassa  
de colagem  
e revestimento  
de placas isolantes 
em sistemas  
weber.therm.
p. 176

weber.plast gran

revestimento 
orgânico de capa 
fina em granulado 
de mármore.
p. 192

weber.therm flex P

Argamassa  
de colagem  
de placas isolantes 
sobre suportes  
sem absorção.
p. 178

weber.plast decor M/F

revestimento 
orgânico colorido
de capa fina.
p. 190
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

weber.col flex 
Gama de colas para cerâmica em fachadas 
 p. 78 a 85

weber.color 
Gama de argamassas para betumação de juntas 
em peças cerâmicas 
 p. 94 a 103

Sistema weber.therm keramic p. 120

Componentes para sistemas  
weber.therm p. 122 a 125

Pormenores construtivos p. 126 a 129

Tratar pontos singulares  
em sistemas weber.therm  p. 134

Tal aplicação pode mesmo considerar-se positiva em 
situações em que a fachada revestida com sistema 
weber.therm esteja mais sujeita a possíveis agressões 
mecânicas em zonas de acesso público, como impatos 
ou pancadas. De fato, o revestimento cerâmico pro-
porciona um considerável aumento da resistência da 
superfície do sistema weber.therm.

A natureza frágil das placas isolantes aconselha a 
que a sua utilização como suporte de revestimentos 
pesados seja feita com adequada ponderação na se-
leção dos materiais e técnicas de aplicação a utilizar. 
É neste contexto que se apresenta o novo sistema 
weber.therm keramic, desenvolvido especificamente 
para esta utilização.

O revestimento de fachadas usando materiais cerâ-
micos é uma solução com grande utilização e tradição 
no nosso país.

Em consequência da utilização cada vez mais difun-
dida de sistemas do tipo weber.therm (isolamento 
Térmico pelo Exterior) como solução de revestimento 
de fachadas em edifícios, a aplicação de revestimentos 
cerâmicos como acabamento deste tipo de sistema é 
cada vez mais procurada.

Aplicar um 
revestimento 
cerâmico como 
acabamento 
do sistema 
weber.therm
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O sistema weber.therm keramic light baseia-se em placas 
de EPS 100 ou XPS, revestidas com duas camadas de weber.
therm pro armadas com rede weber.therm rede normal numa 
espessura total de cerca de 4 mm, com buchas de fixação 
aplicadas sobre a rede na primeira camada endurecida. O 
revestimento cerâmico deve ser colado com uma cola da gama 
weber.col flex em função da dimensão das peças (consultar 
pág. 22) e as juntas entre peças betumadas com weber.color 
flex ou premium (consultar págs. 96 ou 98).

O sistema weber.therm keramic plus baseia-se em placas de 
EPS 100 ou XPS, com buchas de fixação adicionais à colagem e 
revestidas com a argamassa weber.therm plus, aplicada em 
três camadas de modo a perfazer uma espessura mínima de 
8 mm. incorporar duas redes weber.therm rede normal, uma 
interior na primeira camada junto à placa e outra exterior na 
segunda camada junto à superfície. O revestimento cerâmico 
deve ser colado com weber.col flex L ou XL e as juntas entre 
peças betumadas com weber.color flex ou premium (consultar 
págs. 96 ou 98).

Os suportes para aplicação dos sistemas devem ser planos 
para permitir a colagem integral das placas isolantes. Em 
suportes novos (reboco ou betão), usar na colagem as arga-
massas weber.therm pro (weber.therm keramic light) ou 
weber.therm plus (weber.therm keramic plus); sobre su-
portes de renovação (cerâmico ou pintura), usar na colagem 
a argamassa específica weber.therm flex P (em qualquer 
dos sistemas).

weber.therm plus

Colagem e 
revest. de placas 
isolantes em 
sistema  
weber.therm 
keramic.
p. 186

weber.therm pro

Argamassa  
de colagem  
e revestimento  
de placas isolantes 
em sistemas  
weber.therm.
p. 176

O sistema weber.therm keramic pode ser aplicado em obras 
novas (suportes absorventes) ou de renovação (suportes 
em cerâmico ou pintura), sobre suportes que apresentem 
consistência adequada. Apresenta-se em duas variantes, em 
função da dimensão dos elementos cerâmicos:
weber.therm keramic light: elementos até 900cm2, com peso 
≤ 20 kg/m2 (até 8mm de espessura, exceto forra cerâmica), 
de cor clara, altura até 28 m;
weber.therm keramic plus: elementos até 3600 cm2, com 
peso ≤ 30 kg/m2, de cor clara, altura até 28 m.

weber.therm flex P

Argamassa  
de colagem  
de placas isolantes 
sobre suportes  
sem absorção.
p. 178
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

weber.prim chapisco
Argamassa para realização de chapisco  
de aderência de rebocos sobre betão liso  
e pouco absorvente p. 386

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 109 a 111

mais uma vez, a irregularidade das composições das 
argamassas originava resultados bastante variáveis 
do ponto de vista da impermeabilidade. Por outro 
lado, os processos de aplicação eram complicados e 
demorados, obrigando à execução de vários passos.

A moderna utilização de argamassas de reboco pro-
duzidas industrialmente, com adequado controle de 
qualidade, aptas a ser aplicadas por processos manuais 
ou mecânicos, e respeitando caraterísticas de imper-
meabilidade, resistência e deformabilidade adaptadas 
às utilizações, permite a execução rápida e eficaz de 
revestimentos do tipo tradicional em fachadas.

As argamassas tradicionais são normalmente pouco 
impermeáveis, permitindo com alguma facilidade a 
passagem da água para o interior das habitações. 
Por outro lado, o seu processo manual de fabrico não 
permite que se consiga obter materiais com suficiente 
regularidade de caraterísticas e comportamentos, 
muito menos qualquer controle da sua qualidade.

Para minorar este problema, era introduzida no sistema 
de aplicação do reboco uma camada (ceresite) que 
pretendia ser a barreira impermeável à penetração da 
água. mais tarde, começaram a ser utilizados aditivos 
hidrofugantes, misturados na confeção da argamas-
sa, que procuravam conferir-lhe o mesmo efeito de 
impermeabilidade.

rebocar 
uma parede 
com um reboco 
do tipo tradicional 
em interior 
ou em exterior
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Para rebocar paredes exteriores, sobre alvenaria de tijolo, 
bloco de betão ou betão, em que o acabamento final será 
pintura ou outros revestimentos em espessura fina, usar a 
argamassa de reboco hidrofugada weber.rev classic. Aplicar 
diretamente sobre o suporte, em camadas com espessura 
máxima de 2 cm. Para aplicação sobre betão, ver o texto 1. O 
acabamento poderá ser areado ou talochado.

Para rebocar paredes exteriores, sobre alvenaria de tijolo, 
bloco de betão ou betão, como suporte para a colagem de 
elementos cerâmicos ou em pedra natural, usar a argamassa 
de reboco impermeável weber.rev dur. Aplicar diretamente 
sobre o suporte, em camadas com espessura máxima de 2 
cm. Para aplicação sobre betão, ver o texto 1.

As soluções de reboco cimentício da weber estão preparadas 
para ser aplicadas usando equipamentos de projeção, au-
mentando a rapidez da sua execução, ou manualmente, após 
mistura com água em betoneira. Para aplicação sobre zonas 
de suporte em betão, realizar previamente um chapisco de 
aderência com o produto weber.prim chapisco.

Para rebocar paredes interiores, sobre alvenaria de tijolo, 
bloco de betão ou betão, usar a argamassa de reboco  
weber.rev ip. Aplicar diretamente sobre o suporte, em camadas 
com espessura máxima de 2 cm. Para aplicação sobre betão, 
ver o texto 1. O acabamento poderá ser areado ou talochado 
para colagem de cerâmica.

weber.rev ip

reboco mineral 
para regularização 
de paredes  
em interior.
p. 200

reboco mineral 
de regularização 
para receber 
acabamentos  
em camada fina.
p. 196

weber.rev classic

weber.rev dur

reboco mineral 
de regularização 
para suportar 
revestimentos 
pesados.
p. 198
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES RELACIONADAS

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 109 a 111

… mas também em paredes exteriores, como acaba-
mento de superfícies rebocadas ou em betão.

A Saint-Gobain weber propõe dois materiais para a 
realização de acabamentos de textura lisa em paredes 
e tetos, sobre reboco ou betão: weber.rev liso, para 
interiores, e weber.rev pasta, para exteriores

O acabamento em textura lisa é um dos mais apre-
ciados no nosso país quando se trata de escolher o 
aspeto final de uma parede.

Este acabamento é muito utilizado em paredes e 
tetos interiores…

realizar 
acabamentos lisos 
em paredes
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Para acabamento liso de cor branca ou cinza sobre reboco ou 
betão em exterior, utilizar a argamassa weber.rev pasta, em 
camada fina até 2,5mm. verificar as condições de planimetria 
e resistência superficial do suporte e reparar possíveis fissuras.

Aplicar a pasta resultante da mistura dos dois componentes 
(pasta + pó) com talocha metálica em camada fina, apertando 
contra o suporte. Aplicar mais uma ou duas camadas para 
obter uma superfície plana e lisa, após endurecimento das 
anteriores. lixar a superfície com lixa fina enquanto o material 
se encontra pouco endurecido, eliminando irregularidades 
pontuais, até obter textura lisa. Pode ficar sem mais reves-
timento ou ser pintado, após pelo menos 3 dias de secagem 
da última camada.

Para acabamento liso de cor branca sobre reboco ou betão em 
interior, utilizar a argamassa weber.rev liso, em camada fina 
até 2,5mm. verificar as condições de planimetria e resistência 
superficial do suporte e reparar possíveis fissuras. 

Aplicar a pasta resultante da mistura com água, barrando 
com talocha metálica em camada fina apertada contra o 
suporte. Aplicar mais uma ou duas camadas para obter uma 
superfície plana e lisa, após endurecimento das anteriores. 
lixar a superfície com lixa fina enquanto o material se encontra 
pouco endurecido, eliminando irregularidades pontuais, até 
obter textura lisa. Pintar após pelo menos 3 dias de secagem 
da última camada.

weber.rev pasta

Argamassa fina 
para acabamento 
de paredes e tetos 
exteriores.
p. 206

weber.rev liso

Argamassa fina 
para acabamento 
liso de paredes  
e tetos interiores.
p. 204
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

weber.prim regulador
Primário de regularização de absorção  
do suporte p. 384

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 109 a 111

Carta de cores e texturas p. 396 a 399

Além dos aspetos estéticos, a degradação e envelheci-
mento precoce destes materiais origina a aparição de 
outros problemas, nomeadamente infiltrações de água.

A utilização alternativa de novos revestimentos decora-
tivos em camada fina, de origem mineral ou orgânica, 
aplicados como barramento sobre os rebocos de regu-
larização, oferece possibilidades muito interessantes 
como alternativa estética e técnica (durabilidade, per-
meabilidade ao vapor de água, deformabilidade, etc.).

As pinturas apresentam algumas limitações, reque-
rendo a sua aplicação geralmente várias demãos, com 
prejuízo de tempo e custo de mão de obra.

Por outro lado, estes materiais têm outras limitações, 
como sejam uma espessura muito reduzida (que não 
permite disfarçar algumas imperfeições do suporte) e 
uma durabilidade algo limitada, necessitando de ser 
renovados após alguns anos.

realizar 
acabamentos 
decorativos em 
paredes, com uma 
solução diferente 
da pintura
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weber.cal decor é um revestimento mineral colorido, formu-
lado à base de cal, aplicado por barramento sobre rebocos de 
cal ou de cimento, proporcionando um acabamento de textura 
fina, que procura recordar o aspeto matizado tradicional dos 
antigos acabamentos à base de cal.

Os revestimentos orgânicos weber.plast são materiais com 
alguma flexibilidade, de elevado valor estético, com boa ade-
rência a vários tipos de suporte. weber.plast decor apresenta 
uma cor uniforme com aspeto talochado...

... e weber.plast gran apresenta uma superfície com acaba-
mento em granulado colorido de mármore. A sua elevada 
permeabilidade ao vapor de água torna-os perfeitamente 
adequados ao revestimento de paredes em fachadas.

weber.plast gran

revestimento 
orgânico de capa 
fina em granulado 
de mármore.
p. 192

weber.cal decor

revestimento 
mineral colorido,  
para renovação de 
paredes antigas.
p. 220

weber.plast decor M/F

revestimento 
orgânico colorido
de capa fina.
p. 190
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES RELACIONADAS

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 109 a 111

Os grafitis são também uma realidade comum nos 
nossos dias. Para conseguir uma maior durabilidade, 
tanto técnica como estética da fachada, esta deve 
ser protegida de forma a minimizar os danos futuros.

É, portanto, vantajoso aplicar sobre os revestimentos 
nas fachadas, nomeadamente aqueles que apresentam 
maior porosidade superficial, produtos que conferindo 
proteção às agressões mencionadas, não alteram o 
aspeto visual dos materiais.

A sujidade atmosférica deposita-se na superfície da 
fachada, sendo transportada pelas águas das chuvas 
para o interior do revestimento. A exposição prolonga-
da a este fenómeno fará penetrar a sujidade cada vez 
mais no interior do revestimento, resultando numa su-
perfície suja em permanência, de muito difícil limpeza.

Por outro lado, a permanência de humidade no revesti-
mento provoca o desenvolvimento de microrganismos 
(fungos), conferindo à fachada um aspeto envelhecido.

Proteger 
uma fachada de 
agressões externas
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Contra o desenvolvimento de microrganismos, utilizar  
weber.protet mousse. É uma solução de ação progressiva 
que vai dificultando ao longo do tempo o desenvolvimento 
de fungos.

weber.protet mousse é fornecido pronto a usar, podendo ser 
aplicado por pulverização a baixa pressão, a rolo ou trincha. A 
sua aplicação deve ser renovada periodicamente.

A utilização do hidrófugo de superfície invisível  weber.hydro-
fuge B e weber.hydrofuge P impede a absorção da água 
na superfície do revestimento, evitando a acumulação de 
sujidades atmosféricas.

weber.hydrofuge B e weber.hydrofuge P podem ser aplicados 
por pulverização a baixa pressão, a rolo ou trincha, em pelo 
menos duas camadas. A sua aplicação deve ser renovada a 
cada 5 anos.

weber.hydrofuge B

Agente  
de hidrofugação 
superficial  
de materiais porosos 
(base solvente).
p. 390

weber.hydrofuge P

Agente  
de hidrofugação 
superficial  
de materiais porosos 
(base aquosa).
p. 391

weber.protect mousse

Agente protetor 
contra musgos  
e resíduos vegetais.
p. 392
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

weber.rev dur
reboco mineral de regularização p. 198

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 109 a 111

no entanto, devido à natureza lisa e não absorvente 
da superfície do revestimento cerâmico, não é pos-
sível garantir condições de aderência adequadas de 
argamassas correntes a este suporte.

A solução que se propõe prevê a aplicação de uma 
camada de preparação da superfície utilizando uma 
pasta de elevada aderência a suportes sem absorção: 
weber.plast renovation.

É frequente encontrar paredes interiores revestidas 
com peças cerâmicas, em cozinhas, instalações sani-
tárias ou outro tipo de espaços.

Também com frequência se manifesta a vontade de 
alterar este tipo de revestimento, procurando obter 
um novo acabamento de textura lisa ou areada, sem 
demolir o revestimento existente.

renovar paredes 
interiores em 
cerâmica obtendo 
acabamento liso 
ou areado
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Para obter uma superfície areada, aplicar uma camada de 
weber.plast renovation, utilizando uma talocha denteada de 
inox (dente de 4 mm). Deixar endurecer o material, deixando 
a superfície penteada com os sulcos na direção horizontal.

Após pelo menos 48 horas de endurecimento, aplicar barra-
mento cimentício de regularização com weber.therm pro. 
Após endurecer, aplicar nova camada de weber.therm pro 
bem apertada e arear a superfície com esponja humedecida. 
Pintar após pelo menos 3 dias de secagem.

verificar se o revestimento cerâmico se encontra bem aderido, 
sondando todas as peças. Eliminar os elementos soltos e 
repor a planimetria preenchendo o espaço com a argamassa  
weber.rev dur. limpar cuidadosamente toda a superfície, 
eliminando gorduras, sujidades, poeiras ou outros contami-
nantes que possam prejudicar a aderência dos materiais de 
revestimento.

Para obter uma superfície lisa, aplicar uma camada de 
weber.plast renovation, utilizando uma talocha lisa de inox. 
Deixar endurecer pelo menos 48 horas e aplicar 2 ou 3 camadas 
de weber.rev liso para obter acabamento liso.

weber.plast renovation

Pasta  
de regularização 
para renovação.
p. 194

weber.therm pro

Argamassa  
de colagem  
e revestimento  
de placas isolantes 
em sistemas  
weber.therm.
p. 176

weber.rev liso

Argamassa fina 
para acabamento 
liso de paredes  
e tetos interiores.
p. 204
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PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

weber.therm rede normal
rede de reforço em fibra de vidro,  
com tratamento antialcalino p. 124

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 109 a 111

…ou mesmo carência de resistência à penetração da 
água da chuva.

Estas situações poderão ser reabilitadas através da 
aplicação de um barramento em argamassa cimentícia, 
aplicado em espessura total até 3 mm, proporcionando 
um acabamento areado e uniforme.

As paredes revestidas com rebocos de base cimentícia 
são muito comuns nas construções no nosso país.

Acontece frequentemente apresentarem problemas 
de vária natureza na sua superfície, tanto em obras 
já com algum tempo como em obras recentes. Podem 
manifestar-se sob a forma de microfissuras ou outras 
degradações relacionadas com a idade, defeitos de aca-
bamento ou microfissuras de retração em obra nova…

renovar 
e regularizar 
superfícies à base 
de cimento, 
em camada fina
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Para melhorar a resistência à penetração da água da chuva, 
usar a argamassa de barramento impermeável weber.therm 
pro, em duas camadas. Caso se pretenda textura final areada, 
aplicar uma terceira camada bem apertada em espessura fina, 
dando o acabamento com esponja ligeiramente humedecida.

Em ambas as situações anteriores, em caso de suporte com 
fissuras com abertura até 0,5 mm, incorporar um refor-
ço com rede de fibra de vidro com proteção anti-alcalina  
(weber.therm rede normal), aplicada sobre a primeira camada 
de argamassa ainda fresca.

A cuidada preparação do suporte é fundamental. Em super-
fícies com pintura, eliminá-la com lavagem a jato de água, 
jato de areia ou decapagem química se for necessário (ver 
“Diagnóstico e preparação do suporte” pág. 109). Eliminar 
materiais soltos ou degradados até encontrar suporte são.

Se o objetivo for a reabilitação do aspeto da superfície, usar 
a argamassa de regularização weber.rev renotec,  em duas 
camadas. A primeira servirá como camada de regularização 
e a segunda, aplicada 6 a 12 horas após, como camada de 
execução do acabamento areado.

weber.therm pro

Argamassa  
de colagem  
e revestimento  
de placas isolantes 
em sistemas  
weber.therm.
p. 176

weber.rev renotec

Argamassa  
de regularização 
em camada fina.
p. 202
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

Fissuras de retração: apresentam a forma de roturas 
curtas e sem ordem aparente, estando relacionadas 
com uma má dosagem do reboco, excesso de espes-
sura de aplicação ou secagem demasiado rápida, por 
exposição a muito calor ou vento. Acontecem durante 
a fase de presa e endurecimento das argamassas e 
revestimentos. 

Fissuras de deformação: apresentam a forma de rede 
de malha larga, sem direção dominante, resultando 
das deformações sofridas pelo suporte por falta de 
estabilidade, sujeição a tensões higrotérmicas, etc.

Fissuras de pontos singulares: surgem em pontos 
específicos nas fachadas, como em cantos de vãos 
e nas ligações entre materiais diferentes no suporte 
(ligação de alvenaria com caixas de estore, ligação 
entre tiiolo e betão, etc ).

Fissuras estruturais: têm origem na deformação 
estrutural dos edifícios, apresentam espessuras e 
profundidades importantes; mostram geralmente 
orientação bem definida (horizontal, vertical ou oblí-
qua em alguns casos).

Colagem de cerâmica sobre pisos  
radiantes p. 40

Colagem de pedra natural em fachadas p. 48

Colagem de grés porcelânico  
em fachadas p. 52

Aplicar um revestimento cerâmico  
como acabamento do sistema  
weber.therm p. 144

weber.col flex XL
Colagem de cerâmica e pedra natural  
de grande formato em exterior p. 78

weber.prim AD
Primário de aderência monocomponente  
para argamassas autonivelantes  
e cimentos-cola. Sem solventes  p. 385

Tratar fissuras 
em revestimentos 
de fachadas
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no caso de fissuras de retração ou de deformação, verificar o 
estado de aderência do revestimento e substituir o que estiver 
com problemas; se as fissuras tiverem abertura importante, 
aplicar um barramento com weber.plast renovation, armados 
com weber.therm rede normal.

Aplicar um novo revestimento deformável, usando um sistema 
espesso (2 a 3 mm) constituído pelo primário weber.prim 
regulador e pelos revestimentos decorativos weber.plast 
decor ou weber.plast gran.

Em fissuras em pontos singulares, realizar um corte no revesti-
mento com cerca de 10 cm de largura e 1 cm de profundidade, 
ao longo da fissura, e aprofundá-la em cunha no fundo; selar 
a cunha com mastique de poliuretano, e encher o corte no 
revestimento com a argamassa weber.rev dur, armada com 
weber.therm rede normal.

Em fissuras estruturais proceder do mesmo modo e refor-
çar a estabilidade das fissuras por intermédio de grampos 
de aço. Como acabamento, em ambos os casos, aplicar  
weber.prim regulador e revestir com weber.plast decor ou 
weber.plast gran.

Argamassa  
de colagem  
e revestimento  
de placas isolantes 
em sistemas  
weber.therm.
p. 176

weber.plast renovation

Pasta  
de regularização 
para renovação.
p. 194

weber.plast gran

revestimento 
orgânico de capa 
fina em granulado 
de mármore.
p. 192

weber.plast decor M/F

weber.therm pro

revestimento 
orgânico colorido
de capa fina.
p. 190
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

O calor e o frio provocam deformações nos revesti-
mentos, causando muitas vezes fissuras, que resultam 
em infiltrações e descolamentos.

A renovação com um revestimento weber.plast, cinco 
a dez vezes mais espesso que uma pintura, permite 
esperar uma longevidade superior, esconder alguns 
defeitos do suporte, facilita a circulação do vapor de 
água a partir do interior e proporciona uma proteção 
acrescida (resistência a agressões mecânicas e reforço 
de impermeabilidade). Os revestimentos weber.plast 
oferecem ainda opções muito interessantes do ponto 
de vista estético, em texturas e cores.

Com o passar do tempo, as pinturas podem perder 
as suas caraterísticas de consistência e as superfícies 
desagregam-se, apresentando um aspeto farinhento.

A exposição solar provoca, com o passar do tempo, 
alteração da cor.

weber.therm rede normal
rede de reforço em fibra de vidro,  
com tratamento antialcalino p. 124

weber.rev dur
reboco mineral de regularização p. 198

weber.prim regulador
Primário de regularização de absorção  
do suporte p. 384

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 109 a 111

Carta de cores e texturas p. 396 a 399

renovar 
superfícies 
pintadas 
em mau estado
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Depois da secagem da superfície, após os tratamentos de 
preparação indicados, aplicar uma demão de weber.prim 
regulador, com rolo. Deixar secar 24 horas.

Aplicar weber.plast decor ou weber.plast gran com uma 
talocha de inox. Em cornijas e colunas pode aplicar-se com 
uma pistola de projeção adequada. 

verificar a solidez e aderência do suporte em toda a superfície 
da fachada. Efetuar o teste da quadrícula, para verificar a ade-
rência da pintura e eliminá-la se as condições de aderência não 
forem suficientes, por lavagem a jato de água ou decapagem.

Em qualquer caso, lavar toda a superfície com água a alta pres-
são (40 a 80 bar) para eliminar o pó e as zonas onde a pintura 
não está aderente. Usar weber.antimousse como agente de 
limpeza para eliminar concentrações de resíduos vegetais.

weber.plast gran

revestimento 
orgânico de capa 
fina em granulado 
de mármore.
p. 192

weber.antimousse

Agente de limpeza 
de superfícies.
p. 382

weber.plast decor M/F

revestimento 
orgânico colorido
de capa fina.
p. 190
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

A renovação deste tipo de revestimentos implicava 
a necessidade de demolir totalmente a cerâmica, 
verificar a consistência do reboco e regularizar a sua 
superfície, antes de aplicar o novo revestimento.

Para evitar este processo complicado, a weber propõe a 
utilização de uma pasta de regularização da superfície 
cerâmica original, weber.plast renovation, que a deixa 
em condições para a aplicação do novo revestimento 
(da família weber.plast).

O revestimento de fachada em cerâmica ou pastilha 
é uma solução muito utilizada. Com a passagem do 
tempo a renovação da fachada torna-se necessária, 
devido ao descolamento de peças, a pequenas fissuras, 
ao envelhecimento dos materiais.

A renovação com recurso a pinturas não consegue 
esconder os relevos do suporte; por outro lado, a dife-
rente natureza e absorção da cerâmica e do material 
de rejuntamento provoca secagens diferentes, o que 
faz com que a cor das pinturas depois de secas não 
seja uniforme.

weber.therm rede normal
rede de reforço em fibra de vidro,  
com tratamento antialcalino p. 124

weber.rev dur
reboco mineral de regularização p. 198

weber.prim regulador
Primário de regularização de absorção  
do suporte p. 384

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 109 a 111

Carta de cores e texturas p. 396 a 399

renovar 
uma fachada 
em cerâmica 
ou pastilha 
com um novo 
revestimento 
decorativo
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Aplicar uma camada de primário weber.prim regulador em 
toda a superfície. Deixar secar 24 horas.

revestir com weber.plast decor ou weber.plast gran conforme 
o acabamento desejado.

realizar uma sondagem e eliminar todas as peças ou zonas 
que soem a oco. restabelecer a planimetria com weber.rev 
dur, tendo o cuidado de não cobrir a cerâmica. Tratar zonas 
fissuradas conforme descrito em “Tratar fissuras em revesti-
mentos de fachada”, pág. 158.

weber.plast renovation vem pronto a aplicar. mexer bem 
o conteúdo do balde para homogeneizar. Aplicar com uma 
talocha de inox duas camadas com incorporação de rede em 
fibra de vidro. Aplicar a segunda camada após a secagem da 
primeira. Deixar secar 3 dias. weber.plast renovation

Pasta  
de regularização 
para renovação.
p. 194

weber.plast gran

revestimento 
orgânico de capa 
fina em granulado 
de mármore.
p. 192

weber.plast decor M/F

revestimento 
orgânico colorido
de capa fina.
p. 190
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

As paredes destes edifícios, constituídas por materiais 
bastante variados de origem local assentes de maneira 
mais ou menos estruturada com recurso a argamassas 
de cal, são de um modo geral elementos construtivos 
com níveis de resistência e coesão baixos, elevadas 
deformabilidade e permeabilidade ao vapor de água. 
Os seus revestimentos eram fabricados com diversos 
traços e composições, conforme a natureza dos mate-
riais disponíveis e o fim a que se destinavam, e eram 
geralmente aplicados em três camadas: regularização 
e aderência, corpo de reboco e acabamento.

A utilização que correntemente se faz de argamassas 
de cimento para a renovação destas paredes, em subs-
tituição dos rebocos antigos, não respeita as caraterís-
ticas e os materiais originais dos suportes, bem como 
os processos tradicionais de aplicação. Os resultados 
pouco eficazes destes trabalhos de renovação são bem 
conhecidos (fissuração, descolamentos, afloramento 
de sais solúveis, etc).

nos centros urbanos das nossas cidades, vilas e aldeias, 
especialmente nos núcleos mais antigos, encontramos 
edifícios destinados a utilização corrente (habitação, 
comércio, serviços, etc.) cujas soluções construtivas ao 
nível das paredes (fachadas e interiores) são constituí- 
das maioritariamente por alvenarias de elementos 
em pedra ou tijolo, de natureza e estrutura muito 
variadas, quase sempre revestidas com um reboco e 
um acabamento colorido.

O mesmo tipo de solução construtiva encontra-se tam-
bém disseminado fora dos meios urbanos, associada 
a edifícios de vocação rural como casas de quinta e 
outras de menor relevo arquitetónico. 

weber.cal dur
reboco mineral para renovação  
de paredes antigas p. 214

weber.cal chapisco
Argamassa para preparação e consolidação  
de superfícies em paredes antigas p. 218

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 109 a 111

renovar paredes antigas em edifícios 
"históricos" p. 166

renovar paredes antigas com colagem  
de cerâmica p. 168

renovar paredes antigas com ascensão  
de sais solúveis p. 170

Preparar a superfície de uma alvenaria antiga 
para aplicação de revestimentos  
de reabilitação p. 172

renovar paredes 
antigas em 
edifícios correntes
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realizar a camada de regularização aplicando o reboco  
weber.cal classic, em camadas sucessivamente de menor 
espessura com o máximo de 3 cm por camada e mínimo de 1 
cm. O reboco pode ser aplicado manualmente ou por projeção 
com máquina de mistura contínua. regularizar e sarrafar 
cada camada e talochar a camada final. Aplicar reforços com 
rede de fibra de vidro, pontuais ou generalizados, quando a 
estabilidade do suporte ofereça dúvidas.

Após endurecimento do reboco durante pelo menos 3 semanas, 
aplicar o acabamento decorativo colorido weber.cal decor 
sobre o suporte bem molhado. A aplicação deve ser feita 
barrando com talocha inox lisa, em duas camadas sucessivas 
com cerca de 1,5 mm cada. A textura de acabamento na camada 
final pode ser em areado fino, usando esponja ligeiramente 
humedecida, ou alisado, afagando suavemente a superfície 
previamente areada com talocha inox lisa.

As argamassas a utilizar na reabilitação das paredes antigas 
deverão apresentar características físicas e mecânicas adapta-
das às da parede original, para que possam revelar-se duráveis 
ao longo do tempo. Por outro lado, deverão proporcionar 
à parede a revestir a proteção adequada à penetração de 
humidade e degradação mecânica, a regularidade superficial 
e o acabamento estético esperados.

Avaliar e preparar as superfícies a revestir, eliminando os 
materiais soltos, pouco coesos ou degradados e lavando 
com jato de água de baixa pressão. regularizar a superfície 
preenchendo os buracos existentes com pedaços de pedra 
ou tijolo e a argamassa weber.cal chapisco (encasque). no 
caso de superfícies muito desagregadas, realizar uma camada 
geral de consolidação com weber.cal chapisco. As paredes 
deverão ser sempre bem molhadas antes da aplicação das 
argamassas de reabilitação. 

reboco mineral 
para renovação de 
paredes antigas.
p. 210

Acabamento 
mineral colorido 
para renovação de 
paredes antigas.
p. 220

weber.cal classic

weber.cal decor
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

no que à intervenção na reabilitação de paredes diz 
respeito, nomeadamente na aplicação de revesti-
mentos de substituição, o respeito da natureza dos 
constituintes das argamassas intervenientes pela dos 
revestimentos e outras argamassas originais assume 
uma relevância adicional. A utilização de ligantes 
estritamente isentos de cimento torna-se um requisito 
fundamental na obtenção de materiais adequados à 
utilização em tais intervenções.

Adicionalmente, a utilização de componentes ino-
vadores na formulação das argamassas, como seja a 
incorporação de um novo ligante com propriedades 
pozolânicas, contribui de forma relevante para o incre-
mento das propriedades dos materiais, nomeadamente 
ao nível da proteção das paredes e da facilidade de 
utilização pelo aplicador.

Os chamados edifícios de caracter histórico e/ou 
monumentos, muitas vezes com classificação como 
tal, revestem-se de um conjunto de preocupações e 
condicionantes específicos quando se ponderam ações 
de intervenção para reabilitação.

Por se tratar de edifícios de especial relevância, a maior 
parte das vezes de natureza pública, os requisitos as-
sociados a intervenções de reabilitação, ditados muitas 
vezes por entidades especializadas e respeitando um 
conjunto de especificações muito apertadas, colocam 
um conjunto de desafios especiais à natureza das 
soluções e materiais a utilizar. 

renovar paredes 
antigas 
em edifícios 
de caráter 
"histórico"

weber.cal dur
reboco mineral para renovação  
de paredes antigas p. 214

weber.cal chapisco
Argamassa para preparação e consolidação  
de superfícies em paredes antigas p. 218

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 109 a 111

renovar paredes antigas em edifícios correntes  
 p. 164

renovar paredes antigas com colagem  
de cerâmica p. 168

renovar paredes antigas com ascensão  
de sais solúveis p. 170

Preparar a superfície de uma alvenaria antiga 
para aplicação de revestimentos  
de reabilitação p. 172

1 2
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realizar a camada de regularização aplicando o reboco  
weber.cal antique, em camadas sucessivas de menor espes-
sura com o máximo de 3 cm por camada e mínimo de 1 cm. 
O reboco pode ser aplicado manualmente ou por projeção 
com máquina de mistura contínua. regularizar e sarrafar 
cada camada e talochar a camada final. Aplicar reforços com 
rede de fibra de vidro, pontuais ou generalizados, quando a 
estabilidade do suporte ofereça dúvidas.

Após endurecimento do reboco durante pelo menos 3 semanas, 
aplicar o acabamento decorativo colorido weber.cal decor 
sobre o suporte bem molhado. A aplicação deve ser feita 
barrando com talocha inox lisa, em duas camadas sucessivas 
com cerca de 1,5 mm cada. A textura de acabamento na camada 
final pode ser em areado fino, usando esponja ligeiramente 
humedecida, ou alisado, afagando suavemente a superfície 
previamente areada com talocha inox lisa.

As argamassas a utilizar na reabilitação das paredes antigas 
deverão apresentar características físicas e mecânicas adapta-
das às da parede original, para que possam revelar-se duráveis 
ao longo do tempo. Por outro lado, deverão proporcionar 
à parede a revestir a proteção adequada à penetração de 
humidade e degradação mecânica, a regularidade superficial 
e o acabamento estético esperados.

reboco mineral 
para renovação de 
paredes antigas
p. 212

weber.cal antique

Avaliar e preparar as superfícies a revestir, eliminando os 
materiais soltos, pouco coesos ou degradados e lavando com 
jato de água de baixa pressão. regularizar a superfície pre-
enchendo os buracos existentes com pedaços de pedra ou 
tijolo e a argamassa weber.cal antique (encasque). no caso 
de superfícies muito desagregadas, realizar uma camada 
geral de consolidação com weber.cal antique aditivado com 
weber.latex (mistura em água 1:5). As paredes deverão ser 
sempre bem molhadas antes da aplicação das argamassas 
de reabilitação. 

Acabamento 
mineral colorido 
para renovação de 
paredes antigas.
p. 220

weber.cal decor
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PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

A combinação dos dois objetivos anteriores coloca a 
necessidade de utilizar no revestimento e regulariza-
ção da parede um reboco com propriedades adaptadas 
à natureza do suporte antigo (baixas resistências, 
permeabilidade ao vapor de água, deformabilidade), 
e capaz de oferecer um nível de resistência mínimo 
adequado ao suporte do revestimento final.

A solução de colagem e betumação do revestimento 
cerâmico deverá ser escolhida em função da localização 
interior/exterior, da dimensão e porosidade das peças 
e das condições de estabilidade da parede original.

A renovação de paredes antigas envolve muitas vezes 
a aplicação de um revestimento cerâmico como aca-
bamento final, em situações no exterior e no interior. 
Trata-se de uma opção com um conjunto de vanta-
gens associadas, desde as características funcionais 
(resistência, durabilidade, facilidade de limpeza,etc.) 
até ao valor estético e histórico.

Tratando-se de um material pesado, o suporte sobre o 
qual será aplicado o revestimento cerâmico deve ser 
capaz de proporcionar a resistência adequada à sua 
estabilidade. Por outro lado, a renovação de paredes 
antigas coloca um conjunto de requisitos de compa-
tibilidade entre os materiais utilizados e a natureza 
dos materiais originais em presença.

weber.cal chapisco
Argamassa para preparação e consolidação  
de superfícies em paredes antigas p. 218

weber.cal classic
reboco mineral para renovação  
de paredes antigas p. 210

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 109 a 111

renovar paredes antigas em edifícios correntes  
 p. 164

renovar paredes antigas em edifícios 
"históricos" p. 166

renovar paredes antigas com ascensão  
de sais solúveis p. 170

Preparar a superfície de uma alvenaria antiga 
para aplicação de revestimentos  
de reabilitação p. 172

renovar paredes 
antigas 
com colagem 
de revestimento 
cerâmico
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Colar as peças cerâmicas após pelo menos 3 semanas. Garantir 
que a seleção do revestimento cerâmico é compatível com as 
condições de estabilidade da parede original. Após a seleção 
do revestimento adequado, consultar o Guia de escolha na 
pág.108 para seleção do sistema de colagem apropriado. 

realizar a betumação das juntas entre peças usando um 
produto da gama weber.color (consultar págs. 94 a 103).

Avaliar e preparar as superfícies a revestir, eliminando os 
materiais soltos, pouco coesos ou degradados e lavando 
com jato de água de baixa pressão. regularizar a superfície 
preenchendo os buracos existentes com pedaços de pedra 
ou tijolo e a argamassa weber.cal chapisco (encasque). no 
caso de superfícies muito desagregadas, realizar uma camada 
geral de consolidação com weber.cal chapisco. As paredes 
deverão ser sempre bem molhadas antes da aplicação das 
argamassas de reabilitação. 

realizar a camada de regularização aplicando o reboco  
weber.cal dur, em camadas sucessivas de menor espessura 
com o máximo de 3 cm por camada e mínimo de 1 cm. O reboco 
pode ser aplicado manualmente ou por projeção com máquina 
de mistura contínua. regularizar e sarrafar cada camada e 
talochar a camada final. Aplicar reforços com rede de fibra 
de vidro, pontuais ou generalizados, quando a estabilidade 
do suporte ofereça dúvidas.

weber.col classic plus

Cimento-cola  
para colagem  
de cerâmica  
de baixa absorção 
de água  
em interior.
p. 72

weber.cal dur

reboco mineral 
para renovação de 
paredes antigas.
p. 214

weber.fix basic

Colagem de 
cerâmica de 
pequeno e médio 
formato em 
paredes interiores.
p. 74

weber.col flex S

Cimento-cola  
para colagem  
de peças cerâmicas  
de pequeno formato 
em paredes  
e pavimentos 
exteriores.
p. 84
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

Uma das soluções possíveis para o tratamento deste 
fenómeno é a criação de capacidade de retenção dos 
sais no interior dos rebocos de revestimento, através 
da existência de uma rede de pequenos canais de 
evaporação da água ascendente e de microcâmaras 
de ar com volume suficientemente capaz de acumular 
os sais cristalizados e acomodar a sua expansão. Para 
conservar as vantagens indicadas, o acabamento ex-
terno escolhido deve também permitir a “respiração” 
da parede.

Deste modo, desde que seja garantida uma espes-
sura mínima deste reboco especial, que proporcione 
capacidade de acumulação, é possível ter a expecta-
tiva de conseguir controlar o fenómeno e manter as 
superfícies limpas durante alguns anos. A durabilidade 
dependerá sempre da intensidade do processo de 
ascensão de água, da concentração de sais transpor-
tados, e da espessura dos revestimentos aplicados.

As paredes antigas estão sujeitas com frequência 
à humidade ascendente a partir dos terrenos (por 
ausência de corte capilar), que muitas vezes arrasta 
consigo sais dissolvidos que se depositam sob a for-
ma de cristais no interior dos revestimentos após a 
evaporação da água pelas superfícies expostas ao ar. 

A expansão dos sais no processo de cristalização, o 
volume ocupado pelos cristais no interior dos ma-
teriais e a sua acumulação sucessiva ao longo dos 
anos, tendem a provocar processos de degradação 
dos revestimentos e mesmo dos materiais internos da 
parede. É por isso que se veem a observar empolamen-
tos e descolamentos dos materiais de revestimento 
até uma determinada altura acima do nível do solo.

weber.rev liso
Argamassa fina de base cimentícia para 
acabamento de paredes e tetos interiores  
 p. 204

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 109 a 111

renovar paredes antigas em edifícios correntes  
 p. 164

renovar paredes antigas em edifícios 
"históricos" p. 166

renovar paredes antigas com colagem  
de cerâmica p. 168

Preparar a superfície de uma alvenaria antiga 
para aplicação de revestimentos  
de reabilitação p. 172

renovar paredes 
antigas 
que apresentam 
ascenção de sais 
solúveis (salitres)
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PRODUTOS UTILIZADOS

realizar a camada de reboco aplicando a argamassa de sa-
neamento weber.cal sane numa espessura total mínima de 
2 cm. Pode ser aplicada manualmente ou por projeção com 
máquina de mistura contínua, em camadas sucessivas com o 
máximo de 3 cm por camada. Cortar a superfície da argamassa 
com a régua na horizontal, sem apertar, usando os elementos 
de controle de espessura.

Após endurecimento do reboco durante pelo menos 3 semanas, 
aplicar o acabamento superficial, que deve ser compatível com 
a necessidade de não restringir a permeabilidade à evaporação 
de água do interior da parede. Usar os acabamentos weber.cal 
decor (acabamento areado) ou weber.rev liso (acabamento 
liso no interior).

Eliminar o antigo revestimento até cerca de 50cm acima das 
marcas de salitre, procurando encontrar o suporte original. 
lavar bem a superfície com uma solução ácida (1 volume de 
ácido muriático para 10 de água) ou ibolimpa. no caso de 
existirem microrganismos lavar com weber.antimousse. no 
final, lavar abundantemente com água limpa.

Preparar as superfícies a revestir, eliminando os materiais 
soltos, pouco coesos ou desagregados e lavando com jato de 
água de baixa pressão. regularizar a superfície preenchendo 
os buracos existentes com pedaços de pedra ou tijolo e a 
argamassa weber.cal sane (encasque). realizar uma camada 
geral de consolidação com weber.cal sane aditivado com 
weber.latex (mistura em água 1:5) numa espessura de cerca 
de 5 mm. As paredes deverão ser sempre bem molhadas antes 
da aplicação das argamassas de reabilitação. 

reboco para 
saneamento de 
paredes com 
ascenção de sais 
solúveis.
p. 216

weber.cal sane

Acabamento 
mineral colorido 
para renovação de 
paredes antigas.
p. 220

weber.cal decor
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PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

A sua renovação poderá envolver a substituição dos 
revestimentos originais por outros novos, que garan-
tam um melhor desempenho na proteção da parede, 
mas sem criar problemas de compatibilidade com os 
suportes existentes. A demolição destes revestimentos 
coloca a descoberto os materiais originais constituintes 
da parede, resultando a maior parte das vezes em 
superfícies de natureza muito heterogénea e irregular.

Adicionalmente, a natureza dos processos construtivos 
da parede (muitas vezes resultando do empilhamento 
de materiais aglomerados por argamassas ordinárias), 
das características dos materiais e das argamassas 
utilizados, fazem com que as superfícies resultantes 
da demolição se apresentem com grandes fragilidades 
ao nível da estabilidade e da coesão. Torna-se por 
isso necessário proceder ao seu tratamento prévio de 
reforço e estabilização antes da aplicação dos novos 
revestimentos.

As paredes em edifícios antigos podem apresentar 
naturezas muito diversas, em função dos materiais 
e dos métodos construtivos utilizados.

É comum encontrar desde alvenarias de pedra mais ou 
menos aparelhada, a alvenarias mistas com pedra e 
elementos cerâmicos e/ou madeira, adobes ou taipas 
e tabiques (madeira e argamassa). De um modo geral, 
todas estas soluções incorporam argamassas de as-
sentamento e revestimento cujo ligante principal é a 
cal, normalmente com resistências e coesão limitadas.

weber.cal classic
reboco mineral para renovação  
de paredes antigas p. 212

weber.cal dur
reboco mineral para renovação  
de paredes antigas p. 214

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 109 a 111

renovar paredes antigas em edifícios correntes  
 p. 164

renovar paredes antigas em edifícios 
"históricos" p. 166

renovar paredes antigas com colagem  
de cerâmica p. 168
renovar paredes antigas com ascensão  
de sais solúveis p. 170

Preparar a 
superfície de uma 
alvenaria antiga 
para a aplicação 
de revestimentos 
de reabilitação
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PRODUTOS UTILIZADOS

no caso de paredes com deficiência elevada ao nível da coesão 
dos materiais, apresentando algum risco de desagregação, 
elevada heterogeneidade de materiais ou evidência de instabi-
lidade estrutural (fissuração, etc.), deverá realizar-se um reforço 
geral da superfície aplicando uma malha de aço galvanizado 
ou zincado fixada à parede (cerca de 1cm de afastamento) 
envolvida pela argamassa de reforço weber.cal chapisco. 

A argamassa de reforço weber.cal chapisco pode ser apli-
cada manualmente ou com máquina de projeção, numa 
espessura que ultrapasse a malha metálica em pelo menos 
1 cm, cobrindo-a totalmente. A superfície poderá ser deixada 
irregular (tipo chapisco) ou ser regularizada com régua, obten-
do uma espécie de nova parede. Aguardar pelo menos 7 dias 
antes da aplicação das camadas de revestimento previstas.

As paredes cuja superfície apresentem buracos deverão ser 
regularizadas através do preenchimento dos mesmos. Tal é 
feito utilizando pequenas pedras ou cacos de tijolo, colocadas 
a encher os buracos, envolvidas em argamassa weber.cal 
chapisco, aplicando a técnica de “encasque”. As superfícies 
deverão ser previamente molhadas.

As superfícies que se apresentem com falta de coesão deverão 
ser reforçadas através da aplicação de uma camada geral do 
tipo chapisco utilizando a argamassa weber.cal chapisco. Esta 
camada será aplicada sobre suporte previamente molhado, 
numa espessura de 5 a 10 mm, manualmente (à colher) ou 
utilizando máquina de projeção de mistura contínua com fluxo 
de projeção aberto, em consistência relativamente fluida. A 
superfície deverá resultar rugosa para facilitar a aderência 
da camada posterior. Deixar endurecer pelo menos 3 dias.

Argamassa para 
preparação e 
consolidação de 
superfícies em 
paredes antigas.
p. 218

weber.cal chapisco
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PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

... e outras limitações como sejam o som oco que passa 
a transmitir-se da fachada, a menor resistência aos 
impactos na superfície, a dificuldade de compatibili-
dade com a natureza de paredes antigas (superfície 
muito irregular, materiais minerais e heterogéneos) e 
ainda a alteração importante das condições de “respi-
rabilidade” da parede devido à baixa permeabilidade 
ao vapor de água do material isolante.

Em resposta a estas questões apresenta-se uma solu-
ção de isolamento mineral, designada weber.therm 
mechanic, baseada na argamassa de cal de elevada 
eficiência térmica weber.therm aislone que se aplica 
por projeção mecânica como revestimento de paredes, 
na espessura definida pelo cálculo térmico. A sua 
natureza de argamassa mineral torna-a especialmente 
adequada à reabilitação térmica de paredes antigas.

A melhoria do desempenho térmico das paredes da 
envolvente numa construção antiga, visando o incre-
mento da sua eficiência energética, é um objetivo que 
coloca desafios relativamente às soluções disponíveis 
tendo em vista o seu sucesso.

A solução de isolamento Térmico pelo Exterior (ETiCS), 
baseada na aplicação de placas isolantes térmicas 
(normalmente em poliestireno), tem provado a sua 
eficiência na melhoria do desempenho térmico de 
paredes de fachada correntes, sendo cada vez mais 
utilizada. Apresenta no entanto algumas limitações 
na compatibilidade com a manutenção de traças 
arquitetónicas relevantes...

weber.cal chapisco
Argamassa para preparação e consolidação  
de superfícies em paredes antigas p. 218

weber.cal classic
reboco mineral para renovação  
de paredes antigas p. 210

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 109 a 111

renovar paredes antigas em edifícios correntes  
 p. 164

renovar paredes antigas com ascensão  
de sais solúveis p. 170

Preparar a superfície de uma alvenaria antiga 
para aplicação de revestimentos  
de reabilitação p. 172

renovar paredes 
antigas 
melhorando 
o seu desempenho 
térmico
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PRODUTOS UTILIZADOS

Para conseguir a espessura máxima de 8 cm, executar duas 
camadas de 4 cm. Aplicar uma rede de fibra de vidro com 
malha 10x10 mm sobre a superfície ainda fresca da 1ª camada
e passar uma régua dentada para deixar a superfície rugosa; 
após pelo menos 24 horas, aplicar buchas sobre a rede, dis-
postas em malha quadrada e espaçadas de aprox. 50 cm, e 
aplicar a segunda camada de weber.therm aislone.

Após tempo de secagem e endurecimento de pelo me-
nos um dia por cada cm de espessura aplicada, revestir 
weber.therm aislone com barramento armado usando 
argamassa weber.therm kal, aplicado em duas camadas 
incorporando rede weber.therm rede normal, e após pelo 
menos 3 dias aplicar o acabamento mineral colorido weber.
rev naturkal.

O reboco isolante weber.therm aislone pode ser aplicado por 
projeção mecânica ou manualmente. Aplicar camadas de 4 
cm de espessura máxima, em duas passagens de 2 cm cada. 
Apertar e regularizar a superfície com régua metálica; deixar 
endurecer 6 a 12 horas para sarrafar e alinhar a superfície pela 
espessura pretendida (controlada pelos meios de controle de 
espessura instalados: réguas, tentos, mestras, etc.).

Preparar e lavar as superfícies dos suportes eliminando mate-
riais soltos, pouco coesos ou contaminados com sais. realizar 
"encasques" introduzindo pedras ou cacos cerâmicos com a 
argamassa weber.cal chapisco. 

weber.therm aislone

Argamassa 
termoisolante 
para sistema 
weber.therm 
mechanic.
p. 184

weber.therm kal

Argamassa à base 
de cal para colagem 
e revestimento 
de placas em 
aglomerado de 
cortiça expandida
p. 188

weber.rev naturkal

Acabamento 
colorido à base  
de cal para sistemas 
weber.therm.
p. 208
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DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

QUESTÕES rELACIONADAS

prODUTOS rELACIONADOS

weber.therm rede normal
Rede de reforço em fibra de vidro,  
com tratamento antialcalino p. 124 

weber.plast decor M/F
Revestimento orgânico colorido de capa fina  
· textura média (M) · textura fina (F) p. 190

weber.plast gran
Revestimento orgânico de capa fina p. 192

Sistemas weber.therm p. 115 a 121

Aplicar um sistema weber.therm 
em obra nova p. 132

Tratar os pontos singulares 
em sistemas weber.therm  p. 134

Aplicar um sistema weber.therm 
com resistência ao fogo  p. 136

Aplicar reboco térmico numa fachada  
nova ou antiga p. 140

Renovar fachadas usando  
um sistema weber.therm p. 142

-  Colagem e revestimento de placas isolantes 
em sistemas weber.therm sobre suportes com 
absorção;

-  Barramento para renovação de suportes diversos, 
nomeadamente rebocos degradados.

COMpOSIÇãO
- Cimento, cargas minerais, resinas, aditivos especiais 

e fibras sintéticas.

ApLICAÇãO *
- Espessura máxima em colagem: 10 mm
- Espessura mínima final em revestimento de placas 

isolantes: 2,5 mm
- Tempo entre camadas: entre 12 e 24 horas
- Tempo de espera para revestir: mínimo 3 dias

ObSErVAÇÕES
-  Não aplicar em superfícies horizontais ou de incli-

nação inferior a 45º;
-  Proteger as arestas superiores do revestimento 

contra a penetração de água das chuvas.

- Certificações em sistemas: 
 sistema weber.therm classic - ETA LNEC 11/0287
 sistema weber.therm extra - ETA LNEC 11/0369

SUpOrTE
- Paredes de alvenaria de bloco de agregados leves 

Leca®, tijolo, bloco de cimento, betão e reboco de 
cimento; placas de poliestireno expandido (EPS) ou 
extrudido (XPS) sem pele, placas de aglomerado 
de cortiça expandida, placas de lã de rocha, reboco 
isolante.

prESTAÇÕES *
- Massa volúmica aparente de pasta: 1400 kg/m3

- Massa volúmica endurecida: 1200 a 1300 kg/m3

- Absorção água por capilaridade: W2
- Permeabilidade ao vapor de água (µ): ≤ 20
- Aderência sobre betão: ≥ 1,0 N/mm2 (Fp: b)
- Aderência sobre placas de EPS: ≥ 0,15 N/mm2 (rotura 

pelo EPS)
- Aderência sobre placas de XPS: ≥ 0,25 N/mm2

- Aderência sobre placas de aglomerado de cortiça:  
≥ 0,10 N/mm2 (rotura pela placa)

- Aderência sobre placas de lã mineral: ≥ 0,08 N/mm2 

(ou rotura pela placa)
- Condutibilidade térmica (λ 10dry): 0,45 W/m.K (valor 

tabelado; p = 50%)
- Reação ao fogo: Classe F

CONSUMO
-  8 a 10 kg/m2 para colagem e barramento das placas 

isolantes;
-  1,6 kg/m2/mm para barramento de renovação.

CONSErVAÇãO
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normali-
zadas, e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.therm pro
ISoLAMENTo TéRMICo PELo EXTERIoR (sistemas weber.therm)
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ApLICAÇãO DO prODUTO

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Cinza

Amassar o produto com 6 a 7 litros de água por 
cada saco. A pasta obtida deverá estar homogénea, 
gordurosa e sem grumos.

Colagem de placas de isolantes.
A argamassa será aplicada nas costas da placa 
formando um cordão perimetral (sobre alvenaria) 
ou com barramento integral com talocha denteada 
de 10mm (sobre suporte regularizado). Apertar 
suavemente a placa contra o suporte.

revestimento de placas de isolantes.
Estender a argamassa com talocha inox, regula-
rizar com talocha denteada (6mm) e incorporar a 
rede de fibra de vidro. Aplicar a segunda camada 
quando a primeira estiver seca (12 a 24 horas). 
Aguardar pelo menos 3 dias antes de aplicar o 
acabamento previsto.

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
Para colagem de placas isolantes:
-  o suporte deverá ser plano, resistente, limpo e nor-

malmente absorvente;
-  Eliminar eventuais saliências ou irregularidades pon-

tuais na superfície;
-  Eliminar zonas friáveis ou pouco resistentes, preen-

chendo com argamassa de cimento;
-  Reparar eventuais betões degradados e respetivas 

armaduras;
-  Reparar fissuras de abertura superior a 0,5 mm;
-  Se o suporte for muito irregular, exigindo espes-

suras de argamassa de colagem superiores a 1 cm, 
recomenda-se a regularização prévia com um reboco 
de adequada resistência (weber.rev dur);

-  Em renovação de rebocos antigos, efetuar uma lava-
gem com jato de água a pressão (40 a 80 bar) para 
limpeza e eliminação de revestimentos mal aderidos 
e deixar secar.

Aderência elevada; Impermeável à água da chuva
Sistemas weber.therm classic (EPS), weber.therm extra (XPS), 
weber.therm mineral (MW) e weber.therm mechanic (reboco isolante) 
Aplicável em renovação superficial de rebocos

rECOMENDAÇÕES
- Temperaturas de aplicação: 5°C a 30°C;
-  Respeitar as juntas de dilatação da fachada, utilizando soluções específicas para a sua execução;
-  Reforçar o revestimento com rede de fibra de vidro weber.therm rede normal incorporada sobre a 1a camada; 

aplicar reforço especial na zona envolvente dos vãos (ver pág. 125);
-  Em zonas enterradas e pontos singulares existem técnicas específicas de tratamento (consulte as páginas 

sobre o sistema weber.therm neste Guia);
-  Não aplicar sob sol e vento fortes ou chuva, sobre suporte gelado, em degelo ou em risco de gelar em 24 horas;
- A colagem de placas de aglomerado de cortiça expandida requer que o suporte seja rebocado, de modo a 

permitir aplicação de cola por barramento integral. Adicionalmente deve ser aplicada fixação mecânica com 
buchas adequadas (ver pág. 125).

- Na colagem de placas de lã de rocha, a aplicação da argamassa na placa deve ser feita em duas fases: uma 
primeira apertando a argamassa contra a superfície, e uma segunda, espalhando a argamassa sobre a “cama” 
da primeira fase, formando os cordões (ver figura 2).

1 2 3

 weber.therm pro

ARGAMASSA dE CoLAGEM 
E REvESTIMENTo dE PLACAS 
ISoLANTES EM SISTEMAS 
weber.therm
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QUESTÕES rELACIONADAS

DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

Renovar fachadas usando  
um sistema weber.therm p. 142

- Colagem de placas isolantes em sistemas  
weber.therm sobre suportes sem absorção, 
quando aplicados em situações de renovação.

COMpOSIÇãO
- Cimento branco, cargas minerais, resinas e aditivos 

especiais.

ApLICAÇãO *
- Tempo de repouso após amassado: 2 min.
- Espessura máxima de aplicação: 10 mm (esmagado)
- Tempo de vida do amassado: aprox. 1 hora
- Tempo de endurecimento: até 3 dias (em função 

da temperatura ambiente)

ObSErVAÇÕES
- Proteger as arestas superiores do revestimento 

contra a água das chuvas.

SUpOrTE
- Revestimentos cerâmicos ou tinta; placas de madeira 

do tipo oSB; alvenaria ou betão; reboco cimentício; 
materiais betuminosos; superfícies metálicas (zonas 
pontuais).

prESTAÇÕES **
- Massa volúmica aparente da pasta: 1300 kg/m3

- Massa volúmica endurecido:  1000 a 1100 kg/m3

- Permeabilidade ao vapor de água (µ):  ≤ 20
- Aderência sobre betão: ≥ 1,5 N/mm2  (Fp: b)
- Aderência sobre cerâmico: ≥ 1,0 N/mm2

- Aderência sobre tinta: ≥ 1,0 N/mm2

- Absorção de água: W2
- Condutibilidade térmica (λ 10dry): 0,33 W/m.K (valor 

tabelado; p = 50%)
- Reação ao fogo: Classe F

CONSUMO
- 3,5 a 4 kg/m2 (em função da irregularidade do su-

porte).

CONSErVAÇãO
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.therm flex P
ISoLAMENTo TéRMICo PELo EXTERIoR (sistemas weber.therm)
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ApLICAÇãO DO prODUTO

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Branco

Posicionar a placa isolante e esmagar suavemente 
a camada de cola contra o suporte, usando uma 
talocha plástica para pressionar a superfície. veri-
ficar o contacto da cola com o suporte em toda a 
superfície da placa, a verticalidade e o alinhamen-
to da mesma com as que lhe fiquem adjacentes.

Espalhar a argamassa integralmente no verso 
da placa isolante, usando talocha inox denteada 
(dente 8 a 10 mm). Caso o suporte seja um pouco 
irregular, barrar previamente o verso da placa com 
uma camada de argamassa usando talocha lisa e 
só depois aplicar a camada penteada.

Amassar o produto com 5 a 6 litros de água limpa 
por cada saco. A pasta obtida deverá estar homo-
génea, gordurosa e sem grumos. deixar repousar 
2 minutos e misturar novamente.

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
- o suporte deve ser plano, resistente, limpo e seco.
- verificar a consistência de superfícies pintadas e de 

revestimentos cerâmicos; eliminar todos os materiais 
soltos ou pouco consistentes.

- Eliminar microrganismos ou outros depósitos orgâ-
nicos, gorduras e outros detritos.

- verificar que não apresenta irregularidades supe-
riores a 5 mm; realizar regularizações pontuais se 
necessário.

rECOMENDAÇÕES
- Temperaturas de aplicação: 5°C a 30°C.
- Não aplicar sob sol e vento fortes ou chuva, sobre suporte gelado, em degelo ou em risco de gelar em 24 

horas.

ARGAMASSA dE CoLAGEM 
dE PLACAS ISoLANTES 
EM SISTEMAS weber.therm
Aderência elevada a suportes sem absorção
Adequado à colagem de placas isolantes sobre suportes  
de reabilitação (cerâmico e tinta)

1 2 3

 weber.therm flex P
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DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

prODUTOS rELACIONADOS

weber.therm rede normal
Rede de reforço em fibra de vidro,  
com tratamento antialcalino p. 124 

weber.plast decor M/F
Revestimento orgânico colorido de capa fina  
· textura média (M) · textura fina (F) p. 190

weber.plast gran
Revestimento orgânico de capa fina p. 192

-  Colagem e revestimento de placas de poliestireno 
expandido (EPS), sobre suportes com absorção.

COMpOSIÇãO
- Cimento, cargas minerais, resinas e aditivos especiais.

ApLICAÇãO 
- Espessura máxima em colagem: 10 mm
- Espessura mínima final em revestimento de placas 

EPS: 2,5 mm
- Tempo entre camadas: entre 12 e 24 horas
- Tempo de espera para revestir: mínimo 3 dias

ObSErVAÇÕES
-  Não aplicar em superfícies horizontais ou de incli-

nação inferior a 45º.
-  Proteger as arestas superiores do revestimento 

contra a penetração de água das chuvas.

SUpOrTE
- Paredes de alvenaria de bloco de agregados leves 

Leca®, bloco de cimento, tijolo ou betão e reboco 
de cimento; placas de poliestireno expandido (EPS).

prESTAÇÕES *
- Massa volúmica aparente da pasta: ≤ 1500 kg/m3

- Massa volúmica endurecida: 1200 a 1300 kg/m3

- Absorção água por capilaridade: W1
- Permeabilidade ao vapor de água (µ): ≤ 20
- Aderência sobre betão: ≥ 0,8 N/mm2 (Fp: b)
- Aderência sobre placas de EPS: ≥ 0,15 N/mm2 (rotura 

pelo EpS)
- Condutibilidade térmica (λ 10dry): 0,45 W/m.K (valor 

tabelado; p = 50%)
- Reação ao fogo: Classe F

CONSUMO
- 8 a 10 kg/m2 para colagem e barramento des placas 

isolantes EPS.

CONSErVAÇãO
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade

* Estes  resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições norma-
lizadas, e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.therm 408
ISoLAMENTo TéRMICo PELo EXTERIoR (sistemas weber.therm)
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ApLICAÇãO DO prODUTO

revestimento de placas de EpS.
Estender a argamassa com talocha inox, regula-
rizar com talocha denteada (6mm) e incorporar a 
rede de fibra de vidro. Aplicar a segunda camada 
quando a primeira estiver seca (12 a 24 horas). 
Aguardar pelo menos 3 dias antes de aplicar o 
acabamento previsto.

Colagem de placas de EpS .
A argamassa será aplicada nas costas da placa 
formando um cordão perimetral (sobre alvenaria) 
ou com barramento integral com talocha denteada 
de 9mm (sobre suporte regularizado). Apertar 
suavemente a placa contra o suporte.

Amassar o produto com 5 a 6 litros de água por 
cada saco. A pasta obtida deverá estar homogénea, 
gordurosa e sem grumos.

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
Para colagem de placas de EPS:
-  o suporte deverá ser plano, resistente, limpo e nor-

malmente absorvente.
-  Eliminar eventuais saliências ou irregularidades pon-

tuais na superfície.
-  Eliminar zonas friáveis ou pouco resistentes, preen-

chendo com argamassa de cimento.
-  Reparar eventuais betões degradados e respetivas 

armaduras.
-  Reparar fissuras de abertura superior a 2 mm.
-  Se o suporte for muito irregular, exigindo espes-

suras de argamassa de colagem superiores a 1 cm, 
recomenda-se a regularização prévia com um reboco 
de adequada resistência (weber.rev dur).

rECOMENDAÇÕES
- Temperaturas de aplicação: 5°C a 30°C
-  Respeitar as juntas de dilatação da fachada, utilizando soluções específicas para a sua execução.
-  Reforçar o revestimento com rede de fibra de vidro weber.therm rede normal incorporada sobre a 1a camada; 

aplicar reforço especial na zona envolvente dos vãos (ver pág. 125).
-  Não aplicar sob sol e vento fortes ou chuva, sobre suporte gelado, em degelo ou em risco de gelar em 24 horas.

1 2 3

 weber.therm 408

Boa aderência aos suportes previstos
Impermeável à água da chuva

ARGAMASSA dE CoLAGEM 
E REvESTIMENTo dE PLACAS 
dE PoLIESTIRENo EXPANdIdo 
(EPS)

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Cinza e branco
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

prODUTOS rELACIONADOS

weber.therm rede normal
Rede de reforço em fibra de vidro,  
com tratamento antialcalino p. 124 

weber.plast decor M/F
Revestimento orgânico colorido de capa fina  
· textura média (M) · textura fina (F) p. 190

weber.rev dur
Reboco mineral de regularização p. 198

-  Colagem e revestimento de placas de poliestireno 
expandido (EPS) sobre suportes sem absorção.

COMpOSIÇãO
- Cimento, ligantes especiais, cargas minerais selecio-

nadas, resinas, fibras sintéticas e aditivos especiais.

ApLICAÇãO 
- Espessura mínima final: 2,5 mm
- Tempo de espera entre camadas: 12 a 24 horas
- Tempo de espera para revestir: mínimo 3 dias

ObSErVAÇÕES
- Não aplicar em superfícies horizontais ou de incli-

nação inferior a 45º.
- Não aplicar sob sol e vento fortes ou chuva, sobre 

suporte gelado, em degelo ou em risco de gelar nas 
24 horas seguintes.

- Proteger as arestas superiores do revestimento 
contra a infiltração de água das chuvas.

SUpOrTE
- Alvenaria em blocos de agregados leves Leca®, bloco 

de cimento ou tijolo cerâmico, reboco de cimento ou 
cal, betão, placas de poliestireno expandido (EPS).

prESTAÇÕES *
- Massa volúmica endurecida: 1300-1400 kg/m3

- Absorção água: W1
- Permeabilidade ao vapor de água (µ): ≤ 20
- Aderência: ≥ 0,80 N/mm2  - Fp:b
- Aderência sobre placas de EPS: > 0,15 N/mm2 (rotura 

pelo EpS)
- Condutibilidade térmica (λ 10dry): 0,45 W/m.K (valor 

tabelado; p = 50%)
- Reação ao fogo: Classe F

CONSUMO
- 8 a 10 kg/m2 para colagem e barramento de placas 

isolantes em EPS.

CONSErVAÇãO
- 12 meses a partir da data de fabrico em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes  resultados foram obtidos em condições normalizadas e podem variar 
em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.therm 410
ISoLAMENTo TéRMICo PELo EXTERIoR (sistemas weber.therm)
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ApLICAÇãO DO prODUTO

revestimento das placas de EpS:
Estender a argamassa com talocha inox dentada 
(6mm) e incorporar a rede de fibra de vidro. Aplicar 
a segunda camada quando a primeira estiver seca 
(12 a 24 horas). Aguardar pelo menos 3 dias antes 
de aplicar o acabamento previsto.

Colagem das placas de EpS:
A argamassa deverá ser aplicada no verso da placa 
formando um cordão perimetral (sobre alvenaria) 
ou com barramento integral com talocha dentada 
de 9 a 10 mm (sobre suporte regularizado). Apertar 
suavemente a placa contra o suporte, ajustando 
ao plano vertical das placas adjacentes.

Cada saco deverá ser amassado com 4,5 a 5 litros 
de água limpa, devendo a pasta obtida apresentar-
se homogénea, gordurosa e sem grumos; a mistura 
deve ser feita usando misturador eléctrico com 
velocidade lenta.

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
Colagem de placas EPS:
- o suporte deverá ser plano, resistente, limpo e normalmente absorvente;
- Eliminar eventuais saliências ou irregularidades pontuais na superfície;
- Eliminar zonas friáveis ou pouco resistentes, preenchendo com argamassa de cimento.
- Reparar eventuais betões degradados e respectivas armaduras;
- Reparar fissuras de abertura superior a 0,5mm;
- Se o suporte for muito irregular, exigindo espessuras de argamassa de colagem superiores a 1 cm, recomenda-se 

a regularização prévia com um reboco de adequada resistência (weber.rev dur) com acabamento talochado. 
o suporte deverá ser plano, resistente, limpo e seco.

Barramento de placas EPS:
- Eliminar irregularidades que possam induzir variações pontuais de espessura da camada de barramento;
- Eliminar frestas entre placas, preenchendo com espuma de poliuretano ou tiras do material de isolamento.

rECOMENDAÇÕES
- Temperaturas de aplicação: 5 a 30 °C.
- Respeitar as juntas de dilatação da fachada, utili-

zando soluções específicas para a sua execução.
- Reforçar o revestimento das placas de EPS com rede 

de fibra de vidro weber.therm rede normal incor-
porada sobre a 1ª camada; aplicar reforço especial 
na zona envolvente dos vãos.

- Proteger as arestas superiores do revestimento contra 
a infiltração de água das chuvas.

- Para obter um aspecto uniforme dos paramentos 
revestidos deverão manter-se invariáveis as condi-
ções de amassadura e aplicação.

1 2 3

 weber.therm 410

Boa aderência aos suportes previstos
Impermeável à água da chuva
Fácil aplicação

ARGAMASSA dE CoLAGEM 
E REvESTIMENTo dE PLACAS 
EM PoLIESTIRENo EXPANdIdo 
(EPS)

APRESENTAÇÃO: Saco de 20 kg 
COR: Cinza
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

prODUTOS rELACIONADOS

weber.therm pro
Argamassa de revestimento 
para sistemas weber.therm p. 176
 
weber.therm rede normal
Rede de reforço em fibra de vidro,  
com tratamento antialcalino p. 124 
 
weber.plast decor M/F
Revestimento orgânico colorido de capa fina  
· textura média (M) · textura fina (F) p. 190

weber.rev naturkal
Revestimento colorido à base de cal para 
sistemas weber.therm p. 208

- Revestimento isolante térmico contínuo de base 
mineral para isolamento de paredes novas ou a 
reabilitar. Especialmente adequado à reabilitação 
de paredes antigas com superfícies irregulares, 
proporcionando a melhoria do respetivo desem-
penho térmico e a regularização das superfícies.

COMpOSIÇãO
- Ligante mineral (cal), cargas minerais, cargas leves, 

aditivos especiais.

ApLICAÇãO 
- Água de amassadura: 55 a 6 l por saco
- Espessura mínima de aplicação: 30 mm
- Espessura máxima de aplicação por camada: 40 mm
- Espessura máxima de aplicação: 80 mm
- Tempo de espera entre camadas: 12 a 24 horas
- Tempo de espera para revestir: pelo menos 1 dia 

por cada cm de espessura

ObSErVAÇÕES
- Não aplicar sob sol e vento fortes ou chuva, sobre 

suporte gelado, em degelo ou em risco de gelar nas 
24 horas seguintes.

- Não aplicar em superfícies molhadas ou com risco 
de acumulação de água.

SUpOrTE
- Paredes de alvenaria de bloco de agregados leves 

Leca®, bloco de cimento, tijolo ou betão e reboco de 
cimento; paredes antigas de alvenaria de pedra ou 
tijolo e argamassas de cal.

prESTAÇÕES *
- Massa volúmica do pó: 0,15 ± 0,025 g/cm3

- Massa volúmica de pasta: 0,35 ± 0,075 g/cm3

- Massa volúmica endurecido: 0,15 ± 0,050 g/cm3

- Condutibilidade térmica (λ): 0,042 W/m.K (T1)
- Capilaridade: ≤ 0,4 kg/m2.min0,5 (W1)
- Permeabilidade ao vapor de água (µ): ≤ 5
- Resistência à flexão: ≥ 0,25 N/mm2

- Resistência à compressão: CSI (0,4-2,5N/mm2)
- Aderência sobre tijolo cerâmico: > 0,08 N/mm2 

(rotura coesiva)
- Reação ao fogo: Classe b s1 d0 (EN 13501-1)

CONSUMO
- Aprox. 10 l/m2 por cm de espessura (1,6 kg/m2/cm)

CONSErVAÇãO
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade

* Estes resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normali-
zadas, e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.therm aislone
ISoLAMENTo TéRMICo PELo EXTERIoR (sistemas weber.therm)
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ApLICAÇãO DO prODUTO

APRESENTAÇÃO: 
Saco de 30l (4,6 kg)
COR: Amarelo

Alisar e apertar a superfície com régua metálica, 
deixar endurecer um pouco e sarrafar para alinhar à 
espessura pretendida. deixar secar o produto pelo 
menos 1 dia por cada centímetro de espessura de 
aplicação, antes de proceder ao seu revestimento. 

Para aplicação de uma segunda camada, aplicar 
rede de fibra de vidro com malha 10x10 mm sobre 
a superfície da primeira camada e após endure-
cimento (durante pelo menos 12 horas) aplicar 
buchas de fixação sobre a rede, formando uma 
malha quadrada com espaçamento aproximado de 
50 cm, e aplicar a segunda camada de argamassa.

weber.therm aislone deve ser preferencialmen-
te aplicado com projeção mecânica contínua, 
regulando o caudal de água até conseguir uma 
consistência adequada à aplicação (5,5 a 6 litros 
por saco). Controlar a espessura utilizando mes-
tras realizadas com o mesmo produto, fios de 
referência, perfis plásticos, réguas, etc.

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
- os suportes devem ser planos, estáveis e consistentes.
- Eliminar qualquer resíduo ou poeira que possa estar 

acumulado na superfície.
- Para aplicação sobre betão liso ou reboco de cimento, 

aplicar uma camada prévia de chapisco realizada com 
o próprio produto weber.therm aislone.

- Em paredes antigas, no caso de fraca coesão super-
ficial, aplicar sobre a superfície uma solução conso-
lidante de weber.latex diluído em água (proporção 
de 1:4) e deixar secar; no caso de irregularidades na 
superfície superiores a 10 mm, aplicar uma camada 
de regularização com weber.cal classic, com even-
tual realização de “encasques” em buracos mais 
pronunciados.

rECOMENDAÇÕES
- Temperaturas de aplicação: 5°C a 30°C.
- A aplicação da argamassa termo isolante pode fazer-se por projeção mecânica ou manualmente.
- deve ser sempre revestido.
- A proteção exterior deve ser realizada com a aplicação de um revestimento armado em duas camadas, utili-

zando a argamassa weber.therm pro com incorporação da rede de fibra de vidro weber.therm rede normal.
- o acabamento final será realizado aplicando os revestimentos weber.plast decor ou weber.plast gran.
- A aplicação de weber.therm aislone deve ser desligada dos elementos rígidos da fachada (peitoris, beirados, 

varandas, pilares, etc.) deixando uma junta de 5 mm para preencher com um material impermeável do tipo 
mastique, weber.flex pU.

- No remate com o solo ou em zonas enterradas, realizar a impermeabilização exterior da argamassa isolante 
(depois de endurecida) em toda a superfície exposta à potencial presença de água do terreno, antes da 
execução do revestimento armado exterior, aplicando weber.tec superflex more.

- Respeitar as juntas de dilatação da fachada, utilizando soluções específicas para a sua execução.

1 2 3

 weber.therm aislone

Sistema weber.therm mechanic
Condutibilidade térmica (λ)= 0,042 W/m.K
Aplicável por projeção mecânica
Compatível com suportes antigos

ARGAMASSA MINERAL 
TERMo ISoLANTE

DESEMpENHO 
TÉrMICO  

MELHOrADO
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rELACIONADAS

prODUTOS rELACIONADOS

DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

weber.therm rede normal 
Rede de reforço em fibra de vidro,  
com tratamento antialcalino           p. 124

Aplicar um revestimento cerâmico como 
acabamento do sistema weber.therm p. 144

Tratar pontos singulares 
em sistemas weber.therm p. 134

- Colagem e revestimento de placas de poliestireno 
expandido (EPS 100 ou 150) ou extrudido sem 
pele (XPS), em sistema weber.therm keramic 
(com acabamento final realizado com peças 
cerâmicas coladas).

- Revestimento de impermeabilização com rede de 
fibra de vidro, em renovação de fachadas, como 
suporte de colagem de cerâmica.

COMpOSIÇãO
- Cimento, cargas minerais, polímeros, fibras sintéticas 

e aditivos especiais.

ApLICAÇãO 
- Espessura máxima em colagem: 10 mm
- Espessura mínima final em revestimento de placas 

isolantes: 8 mm (3 camadas)
- Tempo de espera entre camadas: entre 12 e 24 horas
- Tempo de espera para revestir com cerâmico: mí-

nimo 7 dias

ObSErVAÇÕES
- Não aplicar em superfícies horizontais ou de incli-

nação inferior a 45º.
- Não aplicar sob sol e vento fortes ou chuva, sobre 

suporte gelado, em degelo ou em risco de gelar nas 
24 horas seguintes.

SUpOrTE
- Reboco de cimento, betão, revestimentos cerâmicos 

(com aderência superior a 0,5 MPa em teste pull-off), 
placas de poliestireno expandido (EPS), placas de 
poliestireno extrudido (XPS) sem pele.

prESTAÇÕES *
- Massa volúmica Aparente de pasta: 1200 kg/m3

- Massa volúmica endurecido: 1100 a 1200 kg/m3

- Capilaridade: W2
- Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água 

(µ): ≤ 20
- Aderência:
 - Sobre betão: ≥ 1,0 N/mm2 (Fp:b)
 - Sobre placas de EPS: ≥ 0,15 N/mm2 (rotura pelo 

EpS)
 - Sobre placas de XPS sem pele: ≥ 0,25 N/mm2

- Condutibilidade térmica (λ 10dry): 0,33 W/m.K (valor 
tabelado; p = 50%)

- Reação ao fogo: Classe F

CONSUMO
- 7 a 8 kg/m2 para colagem de placas isolantes
- 8 a 9 kg/m2 para revestimento das placas isolantes

CONSErVAÇãO
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes resultados foram obtidos em ensaios laboratoriais nas condições previstas 
na norma EN 998-1:2003 e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.therm plus
ISoLAMENTo TéRMICo PELo EXTERIoR (sistemas weber.therm)
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ApLICAÇãO DO prODUTO

Revestimento de placas isolantes:
Aplicar a argamassa em 3 camadas, perfazendo 
uma espessura mínima total de 8mm. Incorporar 
2 camadas de rede de fibra de vidro, na 1ª e na 2ª 
camada de argamassa (junto à superfície da placa 
e junto à superfície de acabamento). A 3ª camada 
de argamassa deverá cobrir a rede e resultar com 
superfície plana.

Colagem das placas isolantes:
A argamassa deverá ser aplicada em toda a su-
perfície do verso da placa, com talocha denteada 
(dente 8 a 10 mm). Realizar colagem dupla, caso 
existam pequenas irregularidades no suporte 
que possam criar insuficiência de contacto entre 
este e a placa.

Cada saco deverá ser amassado com 5,5 a 6,5 litros 
de água limpa, devendo a pasta obtida apresentar-
se homogénea, gordurosa e sem grumos; a mistura 
deve ser feita usando misturador elétrico com 
velocidade lenta.

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
- Colagem de placas isolantes:

- o suporte deverá ser plano, resistente, limpo e seco;
- Eliminar eventuais saliências ou irregularidades 

pontuais na superfície;
- Eliminar zonas friáveis ou pouco resistentes, pre-

enchendo com argamassa de cimento;
- Reparar eventuais betões degradados e respetivas 

armaduras;
- Reparar de forma localizada fissuras de abertura 

superior a 0,5 mm.
- Barramento de placas isolantes:

- Eliminar irregularidades que possam induzir 
variações pontuais de espessura da camada de 
barramento;

- Eliminar frestas entre placas, preenchendo com 
espuma de poliuretano ou tiras do material de 
isolamento.

rECOMENDAÇÕES
- Temperaturas de aplicação: 5 a 30 ºC.
- Respeitar as juntas de dilatação da fachada, utilizando soluções específicas para a sua execução.
- Reforçar o revestimento com rede de fibra de vidro weber.therm rede normal incorporada sobre a 1ª camada; 

aplicar reforço especial na zona envolvente dos vãos.
- Em zonas enterradas e pontos singulares, utilizar técnicas específicas de tratamento (consultar Ficha Técnica 

do Sistema weber.therm keramic).
- Proteger as arestas superiores do revestimento contra a infiltração de água das chuvas.
- Para obter um aspeto uniforme dos paramentos revestidos deverão manter-se invariáveis as condições de 

amassadura e aplicação.
- No caso de utilização como revestimento de impermeabilização antes da colagem de cerâmica na renovação 

de fachadas, avaliar previamente a resistência e coesão dos rebocos existentes no suporte (deverão apresentar 
coesão mínima por aderência de 0,3 N/mm2).

- A Saint-Gobain Weber disponibiliza um serviço de consultoria para avaliação e apoio na definição da solução 
mais adequada.

Elevada aderência
Adequado para suportar colagem de cerâmicos
Impermeável à água da chuva

ARGAMASSA dE CoLAGEM 
E REvESTIMENTo dE PLACAS 
ISoLANTES EM SISTEMA 
weber.therm keramic

1 2 3

 weber.therm plus

APRESENTAÇÃO: Saco de 20 kg 
COR: Salmão claro
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rELACIONADAS

DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

prODUTOS rELACIONADOS

weber.therm rede normal 
Rede de reforço em fibra de vidro,  
com tratamento antialcalino p. 124

weber.rev dur
Reboco mineral de regularização p. 198 

weber.rev naturkal
Revestimento colorido à base de cal para 
sistemas weber.therm  p. 208

Sistemas weber.therm p. 115 a 121

Tratar os pontos singulares  
em sistemas weber.therm p. 134 

Aplicar um sistema weber.therm 
com um conceito“natural” p. 138

-  Colagem e revestimento de placas isolantes em 
aglomerado de cortiça expandida, em sistema 
weber.therm natura.

COMpOSIÇãO
- Cal hidráulica natural, cimento e ligante pozolanico, 

ligantes poliméricos, cargas minerais, resinas, fibras 
sintéticas e aditivos especiais.

ApLICAÇãO 
- Espessura mínima final (em revestimento): 2,5 mm
- Tempo de espera entre camadas: 12 e 24 horas
- Tempo de espera para revestir: mínimo 5 dias

ObSErVAÇÕES
-  Não aplicar em superfícies horizontais ou de incli-

nação inferior a 45º.
-  Não aplicar sob sol e vento fortes ou chuva, sobre 

suporte gelado, em degelo ou em risco de gelar nas 
24 horas seguintes.

- o produto deverá sempre ser revestido.

SUpOrTE
- Reboco de cimento ou cal, betão, placas de aglome-

rado de cortiça expandida.

prESTAÇÕES *
- Massa volúmica endurecido: ≤ 1350 kg/m3

- Absorção água por capilaridade: W2
- Permeabilidade ao vapor de água (µ): ≤ 15
- Aderência sobre betão: ≥ 0,9 N/mm2 (Fp: b)
- Aderência sobre placas de aglomerado de cortiça: ≥ 

0,10 N/mm2 (rotura pelo isolante)
- Condutibilidade térmica (λ 10dry): 0,45 W/m.K (valor 

tabelado; p = 50%)
- Reação ao fogo: Classe F

CONSUMO
- 9 a 11 kg/m2 para colagem e barramento das placas 

isolantes em cortiça.

CONSErVAÇãO
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade

* Estes resultados foram obtidos em condições normalizadas, e podem variar 
em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.therm kal
ISoLAMENTo TéRMICo PELo EXTERIoR (sistemas weber.therm)
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ApLICAÇãO DO prODUTO

revestimento das placas de cortiça:
Estender a argamassa com talocha inox dentada 
(6mm) e incorporar a rede de fibra de vidro. Aplicar 
a segunda camada quando a primeira estiver seca 
(12 a 24 horas). Aguardar pelo menos 5 dias antes 
de aplicar o acabamento previsto.

Colagem das placas de cortiça:
A argamassa deverá ser aplicada no verso da placa 
com barramento integral com talocha dentada de 
9 a 10 mm. Apertar suavemente a placa contra o 
suporte, ajustando as juntas e o plano vertical 
com as placas adjacentes.

Amassar cada saco com 5 a 5,5 litros de água limpa, 
devendo a pasta obtida apresentar-se homogénea, 
gordurosa e sem grumos; a mistura deve ser feita 
usando misturador eléctrico com velocidade lenta. 

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
Colagem de placas de cortiça:
- o suporte deverá ser plano, resistente, limpo e nor-

malmente absorvente;
- Eliminar eventuais saliências ou irregularidades 

pontuais na superfície;
- Eliminar zonas friáveis ou pouco resistentes, preen-

chendo com argamassa de cimento.
- Reparar eventuais betões degradados e respectivas 

armaduras;
- Reparar fissuras com abertura superior a 0,5mm.
barramento de placas de cortiça:
- Eliminar irregularidades na superfície que possam 

induzir variações pontuais de espessura da camada 
de barramento.

rECOMENDAÇÕES
- Temperaturas de aplicação: 5 a 30 °C.
- Respeitar as juntas de dilatação da fachada, utilizando soluções específicas para a sua execução.
- Reforçar o revestimento das placas de cortiça com rede de fibra de vidro weber.therm rede normal incorporada 

sobre a 1ª camada; aplicar reforço especial na zona envolvente dos vãos.
- Em zonas enterradas e pontos singulares, utilizar técnicas específicas de tratamento (consultar “Tratamento 

de pontos singulares em sistemas weber.therm”).
- A colagem de placas de aglomerado de cortiça expandida requer que o suporte seja rebocado, de modo a 

permitir a colagem integral das placas. Adicionalmente, a colagem deve ser reforçada com fixação mecânica 
com buchas adequadas.

- Proteger as arestas superiores do revestimento contra a infiltração de água das chuvas.
- Para obter um aspecto uniforme dos paramentos revestidos deverão manter-se invariáveis as condições de 

amassadura e aplicação.

Sistema weber.therm natura
Aderência elevada aos suportes
Impermeável à água da chuva 

ARGAMASSA à BASE dE CAL 
PARA CoLAGEM E REvESTIMENTo 
dE PLACAS EM AGLoMERAdo 
dE CoRTIçA EXPANdIdA

1 2 3

 weber.therm kal

APRESENTAÇÃO: Saco de 20 kg 
COR: Beje
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rELACIONADAS

prODUTOS rELACIONADOS

DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

weber.prim regulador
Primário de regularização de absorção  
do suporte p. 384

Aplicar um sistema weber.therm 
em obra nova p. 132

Realizar acabamentos decorativos  
em paredes, com uma solução diferente  
da pintura p. 150

Carta de cores e texturas p. 396 a 399

-  Revestimento orgânico colorido para paredes 
interiores e exteriores;

-  Textura de acabamento em talochado médio 
(M) e fino (F);

-  Acabamento de sistemas weber.therm.

COMpOSIÇãO
- Cargas minerais, resinas em dispersão aquosa, pig-

mentos, agentes antifúngicos, aditivos e outros.

ApLICAÇãO *
- Espessura de aplicação: 1 a 2 mm
- Tempo de secagem: 6 a 48 horas em função da 

temperatura e humidade
- Tempo para acabamento: 10 a 20 minutos
- Manutenção: 

.  A limpeza corrente de uma superfície revestida com 
weber.plast decor pode ser executada por lavagem 
simples usando jato de água a pressão moderada 
(60 bar no máximo) ou usando o produto de limpeza  
weber.antimousse e posterior lavagem com jato de água 
limpa a pressão moderada;

.  Caso se entenda necessário, após  cerca de 10 anos, po-
derá se realizar uma pintura usando tinta acrílica de base 
aquosa, após limpeza cuidadosa da superfície.

ObSErVAÇÕES
-  Na aplicação da versão em textura fina (weber.plast 

decor F), por ser realizada numa espessura menor e ter 
uma textura menos rugosa, recomenda-se que haja um 
maior cuidado no acabamento da superfície do suporte;

-  Não aplicar em superfícies horizontais ou com incli-
nação inferior a 45°;

-  Proteger as arestas superiores do revestimento con-
tra a entrada de água das chuvas para o interior dos 
suportes, de maneira a prevenir o aparecimento de 
descolamentos e bolhas;

-  Proteger da ação de humidade proveniente do contacto 
com terrenos ou de depósito prolongado de água;

- Algumas cores, em função do tipo e quantidade de 
pigmentos contida na suas formulação, poderão sofrer 
alterações da sua vivacidade em consequência da 
exposição prolongada à radiação Uv.

SUpOrTE
- Reboco à base de cimento, gesso ou cal, sistemas 

de Isolamento Térmico pelo Exterior (ETICS), placas 
de gesso cartonado.

prESTAÇÕES **
- Massa volúmica da pasta: 1700-1800 kg/m3

- Permeabilidade ao vapor de água: V2
- Aderência sobre betão ou reboco: ≥ 0,3 Mpa
- Absorção de água: W3
- Granulometrias máximas:
   versão M: aprox. 1,5 mm
   versão F: aprox. 1,0 mm
- Conteúdo em Compostos orgânicos voláteis: < 11 g/l
- Condutibilidade térmica (λ 10dry): 0,82 W/m.K (valor 

tabelado; p = 50%)
- Reação ao fogo: Classe C

CONSUMO
- 2 a 2,5 kg/m2 - textura média (M)
- 1,8 a 2,2 kg/m2 - textura fina (F)

CONSErVAÇãO
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo do gelo e do sol.

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** os resultados foram obtidos em ensaios realizados nas condições previstas 
na norma EN 15824 e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.plast decor M/F
REvESTIMENToS oRGâNICoS
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ApLICAÇãO DO prODUTO

dar acabamento usando uma talocha de plásti-
co, limpa regularmente, em suaves movimentos 
circulares, verticais ou horizontais, conforme a 
textura e efeito desejados.

Aplicar weber.plast decor com uma talocha de 
inox, de baixo para cima, apertando o material de 
forma a regularizar e nivelar a camada. Passar a 
talocha nos sentidos horizontal e vertical até obter 
uma camada uniforme e sem excesso de material.

Misturar o produto no balde de forma a homo-
geneizar os seus componentes.

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
-  os suportes devem estar planos, estáveis, resistentes, 

secos e limpos;
-  Aplicar com rolo anti-gota uma camada do primário 

weber.prim regulador, selecionando uma das cores 
disponíveis (ver pág. 399);

-  Sobre suportes em gesso, aplicar uma demão do 
primário weber.prim regulador;

-  Aguardar pelo menos 24 horas entre a aplicação do 
primário e a do revestimento.

rECOMENDAÇÕES
- Utilizar ferramentas em aço inoxidável;
- Misturar bem o produto com um misturador elétrico;
- Temperatura de aplicação, entre 5°C e os 30°C;
-  Evitar a incidência de raios solares sobre a superfície de trabalho, bem como a aplicação em tempo chuvoso, 

com vento forte, risco de chuva ou forte calor;
-  Adequar a dimensão das equipas de aplicação à extensão das superfícies a revestir, para evitar a percepção 

de emendas entre níveis de aplicação em panos de fachada de maior extensão;
-  Não interromper a aplicação de panos de fachada, a não ser em locais estudados e com a realização de uma 

junta de trabalho.
- Utilizar fita adesiva para realizar juntas de trabalho ou decorativas;
- A limpeza de ferramentas poderá ser realizada com água, após a utilização.
-  poderão observar-se ligeiras variações na afinação das cores em lotes de produção diferentes, pelo que se 

recomenda evitar a aplicação de baldes de lotes de produção com datas diferentes numa mesma fachada.

Acabamento talochado
Grande resistência superficial
Flexibilidade

REvESTIMENTo oRGâNICo 
CoLoRIdo dE CAPA FINA 
· TEXTURA MédIA (M) 
· TEXTURA FINA (F)

1 2 3

 weber.plast decor M/F

APRESENTAÇÃO: Balde de 25 kg 
COR: disponível em mais 
de 100 cores
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rELACIONADAS

prODUTOS rELACIONADOS

DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

weber.prim regulador
Primário de regularização de absorção  
do suporte p. 384

Realizar acabamentos decorativos  
em paredes, com uma solução diferente  
da pintura p. 150

-  Revestimento orgânico com granulados coloridos 
de mármore para paredes interiores e exteriores.

COMpOSIÇãO
- Granulado de mármore calibrado, polímeros sin-

téticos em emulsão aquosa e aditivos específicos.

ApLICAÇãO *
- Espessura de aplicação: 2 a 3 mm
- Tempo de secagem: 8 a 48 horas em função da 

temperatura e humidade
- Tempo de acabamento: 30 a 60 minutos
- Manutenção: 

. A limpeza corrente de uma superfície revestida com 
weber.plast gran pode ser executada por lavagem 
simples usando jato de água a pressão moderada 
(60 bar no máximo) ou usando o produto de limpeza 
weber.antimousse e posterior lavagem com jato de 
água limpa a pressão moderada.

ObSErVAÇÕES
-  Não aplicar em superfícies horizontais ou com in-

clinação inferior a 45º;
-  A cor do mármore varia conforme os veios explo-

rados na pedreira,por isso recomenda-se que se 
encomende produto para a obra toda;

-  Proteger as arestas superiores de revestimento con-
tra a entrada de água das chuvas para o interior dos 
suportes, procurando prevenir o aparecimento de 
descolamentos e bolhas;

-  Proteger da ação de humidade proveniente do 
contacto com terrenos ou de depósito prolongado 
de água.

SUpOrTE
- Reboco à base de cimento, gesso ou cal, sistemas 

weber.therm, placas de gesso cartonado.

prESTAÇÕES **
- Permeabilidade ao vapor de água: V2
- Absorção de água: W2
- Aderência: ≥ 0,3 Mpa
- Reação ao fogo: A2-s1, d0

CONSUMO
- 5,5 a 6,5 kg/m2 para uma espessura de aprox. 2 mm.

CONSErVAÇãO
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original 

fechada e ao abrigo do gelo e do sol.

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** os resultados foram obtidos em ensaios realizados nas condições previstas 
na norma EN 15824 e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.plast gran
REvESTIMENToS oRGâNICoS
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ApLICAÇãO DO prODUTO

Alisar e apertar algum tempo após a aplicação, 
quando o revestimento começar a ter o aspeto 
natural, tendo o cuidado de lavar várias vezes a 
talocha, de modo a que deslize facilmente.

Nivelar a superfície, passando a talocha  no sen-
tido horizontal e vertical, até obter uma camada 
uniforme.

Misturar bem o produto dentro da embalagem. 
Espalhar de baixo para cima com uma talocha em 
aço inoxidável, apertando de forma a regularizar 
a camada, dando assim uma espessura constante 
igual à dimensão dos grãos.

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
-  os suportes devem estar planos, estáveis, resistentes, 

secos e limpos;
-  Aplicar com rolo anti-gota uma demão do primário 

weber.prim regulador, selecionando uma das cores 
disponíveis (ver pág. 399).

-  Sobre suportes em gesso, aplicar uma demão do 
primário weber.prim regulador;

-  Em gesso cartonado, aplicar duas demão do primário 
weber.prim regulador na totalidade da superfície;

-  Aguardar pelo menos 24 horas entre a aplicação do 
primário e do revestimento.

rECOMENDAÇÕES
- Utilizar ferramentas em aço inoxidável;
- Misturar bem o produto com um misturador elétrico;
- Temperatura de aplicação, entre 5°C e os 30°C;
-  A cor dos grãos de mármore pode variar em função dos veios explorados na pedreira, pelo que deverá ser 

aprovisionado o material suficiente para cada trabalho, ou pelo menos para cada pano de fachada;
- Não misturar produto com datas de produção diferentes no mesmo pano de fachada;
-  Evitar a incidência de raios solares sobre a superfície de trabalho, bem como a aplicação em tempo chuvoso, 

com vento forte, risco de chuva ou forte calor;
-  Adequar a dimensão das equipas de aplicação à extensão das superfícies a revestir, para evitar a percepção 

de emendas entre níveis de aplicação em panos de fachada de maior extensão;
-  Não interromper o revestimento de panos de fachada, a não ser em locais estudados e com a realização de 

uma junta de trabalho.
- Utilizar fita adesiva para realizar juntas de trabalho ou decorativas;
- A limpeza de ferramentas poderá ser realizada com água, após a utilização.

Acabamento em granulado colorido de mármore
Elevada durabilidade
Lavável

REvESTIMENTo oRGâNICo 
dE CAPA FINA

1 2 3

 weber.plast gran

APRESENTAÇÃO: Balde de 18 kg 
COR: disponível em 16 cores
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rELACIONADAS

prODUTOS rELACIONADOS

DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

weber.plast decor M/F
Revestimento orgânico colorido de capa fina  
· textura média (M) · textura fina (F) p. 190

weber.plast gran
Revestimento orgânico de capa fina p. 192

Renovar paredes interiores em cerâmica  
obtendo acabamento liso ou areado p. 154

Tratar fissuras em revestimentos  
de fachadas p. 158

Renovar uma fachada em cerâmica  
ou pastilha com um novo revestimento 
decorativo p. 162

-  Regularização de suportes a renovar, em paredes 
interiores ou exteriores;

-  Revestimento de impermeabilização de zonas 
húmidas na construção (banhos, balneários, etc.).

COMpOSIÇãO
- Ligante em dispersão aquosa à base de co-polímeros 

acrílicos,  cargas minerais e adjuvantes específicos.

ApLICAÇãO *
- Espessura máxima por camada: 2 mm
- Prazo de secagem antes de ser revestido: 3 dias
- Tempo de secagem entre camadas: 3 horas
- Para obter superfície lisa, lixar a 2ª camada antes de 

passarem 24 horas; lavar bem a superfície após com-
pleto endurecimento para eliminar o pó resultante.

ObSErVAÇÕES
- Não aplicar sobre revestimentos de impermeabi-

lização antigos;
- Não rebocar sobre weber.plast renovation;
-  weber.plast renovation deve ser revestido com 

weber.plast decor ou weber.plast gran.

SUpOrTE
- Para aplicação sobre reboco à base de cimento, gesso 

ou cal, pintura e cerâmica.

prESTAÇÕES **
- Massa volúmica do produto em pasta: 

1600 a 1700 kg/m3

- Aderência sobre reboco: > 0,3 N/mm2 
- Aderência sobre cerâmica: > 1,0 N/mm2 
- Permeabilidade ao vapor de água: V2
- Absorção de água: W3
- Reação ao fogo: Euroclasse C
- Condutibilidade térmica (λ 10dry): 0,82 W/m.K (valor 

tabelado; p = 50%)

CONSUMO
- 1,7 kg/m2 por mm de espessura.

CONSErVAÇãO
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo do gelo e do sol.

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** os resultados foram obtidos em ensaios realizados nas condições previstas 
na norma EN 15824 e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.plast renovation
REvESTIMENToS oRGâNICoS
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ApLICAÇãO DO prODUTO

Alisar a superfície da 2ª camada com talocha de 
estucador. Aplicar o revestimento associado ape-
nas após secagem (3 dias no mínimo).

Em caso de incorporação de rede de fibra de vidro, 
utilizar talocha dentada (6 mm) para aplicar a 1ª 
camada do produto.

Aplicar weber.plast renovation com uma talocha 
inox. A espessura de aplicação varia de 0,5 a 1 mm 
por camada. Aplicar duas camadas para obter 
superfície mais regular. 

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
-  os suportes devem estar secos, planos, estáveis, 

resistentes e limpos.
- Suportes a reabilitar devem ser bem lavados com 

jato de água a elevada pressão.

rECOMENDAÇÕES
- Misturar bem o produto com um misturador elétrico antes de aplicar;
- Temperatura de aplicação entre 5°C e os 30°C;
-  Não aplicar com risco de chuva, forte calor, sobre suporte gelado ou em risco de gelar no prazo de 24 horas;
- Não adicionar água.

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

1 2 3

 weber.plast renovation

APRESENTAÇÃO: Balde de 25 kg 
COR: Cinza claro

Regularização de suportes a renovar em cerâmica ou pintura
Elevada aderência
Impermeável

PASTA dE REGULARIzAção 
PARA RENovAção



196

Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rELACIONADAS

prODUTOS rELACIONADOS

DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

weber.prim chapisco
Argamassa para realização de chapisco  
de aderência de rebocos sobre betão liso  
e pouco absorvente p. 386

Rebocar uma parede com um reboco  
do tipo tradicional em interior  
ou em exterior p. 146

-  Regularização e proteção de paredes, como su-
porte de revestimentos em camada fina (pinturas, 
barramentos decorativos, etc.).

COMpOSIÇãO
- Cimento, inertes de granulometria compensada, 

adjuvantes, fibras sintéticas.

ApLICAÇãO 
- Espessura mínima de aplicação: 10 mm
- Espessura máxima de aplicação por camada: 20 mm
- Tempo de vida da pasta: 60 min.
- Tempo de abertura: 60 min.

ObSErVAÇÕES
-  Não resiste à entrada de água quando aplicado sobre 

superfícies horizontais ou inclinadas a menos de 45°;
-  Respeitar as juntas de dilatação, interrompendo os 

panos de reboco;
-  Garantir a proteção superior do revestimento (rufos, 

capeamentos, beirados), para impedir que a água 
se infiltre ou escoe diretamente sobre a superfície;

-  os suportes devem ser estáveis de modo a não 
originar fissuração no reboco provocada pela sua 
deformação;

-  Em fachada, não aplicar sobre alvenarias com es-
pessura inferior a 15 cm.

SUpOrTE
- Paredes em alvenaria de bloco de agregados leves 

Leca®, tijolo ou bloco de cimento, betão, pedra e 
rebocos antigos de cimento.

prESTAÇÕES *
- Massa volúmica do produto endurecido: 1400 a 

1500 kg/m3

- Resistência à flexão: > 0,75 N/mm2 
- Resistência à compressão: > 1,35 N/mm2 
- Retração: < 0,9 mm/m
- Absorção de água: W0
- Permeabilidade ao vapor de água (µ): ≤ 35
- Módulo de elasticidade dinâmico: ≤ 7500 N/mm2 
- Aderência: > 0,25 N/mm2 (Fp: b) 
- Condutibilidade térmica (λ 10dry): 0,61 W/m.K (valor 

tabelado; p = 50%)
- Reação ao fogo: classe A1

CONSUMO
- 13 a 15 kg/m2 por cm de espessura.

CONSErVAÇãO
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes resultados foram obtidos em ensaios laboratoriais nas condições previstas 
na norma EN 998-1:2010  e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.rev classic
REvESTIMENToS MINERAIS TRAdICIoNAIS
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ApLICAÇãO DO prODUTO

Quando a superfície tiver endurecido o suficiente, 
raspar a película superficial com régua metálica 
e talochar. Arear a superfície com esponja hu-
medecida. deixar endurecer no mínimo 15 dias 
antes de revestir.

A projeção deve ser realizada com o bico de 
projeção perpendicular à superfície, formando 
cordões encostados, contínuos e paralelos; alisar e 
apertar a superfície com régua metálica e deixar 
endurecer.

weber.rev classic deve ser preferencialmente 
aplicado com projeção mecânica contínua. Cada 
saco deve ser amassado com 5 a 6 litros de água, 
o mínimo de tempo até resultar uma mistura 
homogénea (1 a 2 minutos em máquina com 
pré-mistura).

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
-  os suportes devem ser estáveis, resistentes e limpos;
-  Em caso de calor, deve humedecer-se previamente 

o suporte;
-  Evitar aplicar sobre suportes muito húmidos, para 

evitar o aparecimento do fenómeno de “espetro” 
onde o desenho dos tijolos aparece visível na su-
perfície do reboco endurecido;

-  Proceder ao fechamento prévio dos buracos na 
alvenaria e defeitos no preenchimento das juntas 
de assentamento;

-  Para aplicação sobre betão e reboco antigo, aplicar 
um chapisco prévio com weber.prim chapisco.

rECOMENDAÇÕES
-  Na junção de suportes de natureza diversa (tijolo/betão, p. ex.), armar o produto com rede de fibra de vidro 

com tratamento antialcalino;
- Reforçar os cantos dos vãos com rede de fibra de vidro posicionada a 45°;
- Aplicar o produto com a temperatura ambiente entre 5°C e 30°C;
-  Não aplicar o produto com tempo muito húmido, sob chuva ou com risco de gelo nas horas seguintes;
-  Respeitar em cada mistura a quantidade de água recomendada, para que seja conseguida homogeneidade 

do produto depois de endurecido;
-  Utilizando máquina de projeção com doseamento automático de água, regular a quantidade da mesma em 

função da trabalhabilidade desejada para a argamassa;
- Em caso de aplicação manual, com mistura em betoneira, reduzir ao mínimo o tempo de mistura até que a 

pasta tenha aspeto homogéneo (1 a 2 minutos);
-  Em caso de tempo quente ou em exposição a vento ou sol intenso, molhar e proteger a superfície de aplicação 

e realizar uma cura húmida da superfície do reboco durante pelo menos 2 dias, molhando-a regularmente;
-  Não permitir que haja infiltrações de água pelo interior das paredes durante a execução da obra, nomeadamente 

a partir de coberturas ou zonas horizontais ainda por impermeabilizar.

Regularização de paredes em fachadas
Adequado como suporte de revestimentos em camada fina
hidrofugado

REBoCo MINERAL 
dE REGULARIzAção

1 2 3

 weber.rev classic

APRESENTAÇÃO: Saco de 30 kg 
COR: Cinza e branco
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rELACIONADAS

prODUTOS rELACIONADOS

DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

weber.prim chapisco
Argamassa para realização de chapisco  
de aderência de rebocos sobre betão liso  
e pouco absorvente p. 386

Rebocar uma parede com um reboco  
do tipo tradicional em interior  
ou em exterior p. 146

-  Regularização e proteção impermeável de fa-
chadas novas, como suporte de revestimentos 
colados (cerâmica ou pedra natural).

-  Regularização de fachadas em renovação, antes 
da colagem de revestimentos cerâmicos ou em 
pedra natural.

COMpOSIÇãO
- Cimento, inertes de granulometria compensada, 

adjuvantes.

ApLICAÇãO 
- Espessura mínima de aplicação: 10 mm em alvenaria

(a espessura a aplicar deverá ser sempre pelo menos 
igual ou superior a 1,5 vezes a do revestimento a 
aplicar).

- Espessura máxima de aplicação por camada: 20 mm
- Tempo de vida da pasta: 60 min.
- Tempo de abertura: 20 min.

ObSErVAÇÕES
-  Não resiste à entrada de água quando aplicado sobre 

superfícies horizontais ou inclinadas a menos de 45°;
-  Respeitar as juntas de dilatação, interrompendo os 

panos de reboco;
-  Garantir a proteção superior do revestimento (rufos, 

capeamentos, beirados), para impedir que a água 
escoe diretamente sobre a superfície;

- Não utilizar sobre pintura ou gesso;
-  os suportes devem ser estáveis de modo a não 

originar fissuração no reboco provocada pela sua 
deformação;

-  Em fachada, não aplicar sobre alvenarias com es-
pessura inferior a 15 cm.

SUpOrTE
- Alvenaria de bloco de agregados leves Leca®, de tijolo 

ou bloco de cimento, betão, reboco e suportes anti-
gos à base de cimento (após avaliação de resistência).

prESTAÇÕES *
- Massa volúmica do produto endurecido: 

1550 a 1650 kg/m3

- Resistência à flexão: > 1,5 N/mm2 
- Resistência à compressão: > 3,5 N/mm2 
- Retração: < 0,8 mm/m
- Absorção da água: W2
- Módulo de elasticidade dinâmico: < 10000 N/mm2 
- Aderência: ≥ 0,3 N/mm2 (Fp: A) 
- Condutibilidade térmica (λ 10dry): 0,82 W/m.K (valor 

tabelado; p = 50%)
- Permeabilidade ao vapor de água (µ): ≤ 35
- Reação ao fogo: classe A1

CONSUMO
- 15 a 16 kg/m2 por cm de espessura.

CONSErVAÇãO
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes resultados foram obtidos em ensaios laboratoriais nas condições previstas 
na norma EN 998-1:2010  e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.rev dur
REvESTIMENToS MINERAIS TRAdICIoNAIS
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ApLICAÇãO DO prODUTO

Quando a superfície tiver endurecido o suficiente, 
raspar a película superficial com régua metálica e 
talochar. deixar endurecer no mínimo 3 semanas 
antes de revestir. 

Aplicar a argamassa manualmente (com talocha 
e colher) ou com máquina de projetar (com o bico 
de projeção perpendicular à superfície, formando 
cordões encostados, contínuos e paralelos), alisar 
e apertar a superfície com régua metálica e deixar 
endurecer.

Amassar cada saco de weber.rev dur com 5 a 6 
litros de água, até ficar uma mistura homogénea. 
A mistura pode ser manual, em betoneira ou na 
máquina de projetar.

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
-  os suportes devem ser planos, estáveis e estar re-

sistentes e limpos;
-  Em caso de calor, deve humedecer-se previamente 

o suporte;
-  Proceder ao fechamento prévio dos buracos na 

alvenaria e defeitos no preenchimento das juntas 
de assentamento;

-  Para aplicação sobre betão, aplicar um chapisco 
prévio com weber.prim chapisco.

rECOMENDAÇÕES
-  Na junção de suportes de natureza diversa (tijolo/betão, p. ex.), armar o produto com rede de fibra de vidro 

com tratamento antialcalino;
- Aplicar o produto com a temperatura ambiente entre 5°C e 30°C;
-  Não aplicar o produto com tempo muito húmido, sob chuva ou com risco de gelo nas horas seguintes;
-  Respeitar em cada mistura a quantidade de água recomendada, para que seja conseguida homogeneidade 

do produto depois de endurecido;
- A utilização de máquina de projetar aumenta a rentabilidade da aplicação;
-  Em caso de tempo quente ou exposição a vento ou sol intenso, proteger a superfície de aplicação e realizar 

uma cura húmida da superfície do reboco durante pelo menos 2 dias, molhando-a regularmente;
-  Não permitir que haja infiltrações de água pelo interior das paredes, durante a execução da obra, nomeada-

mente a partir de coberturas ou zonas horizontais ainda por impermeabilizar.
- validar sempre a resistência de suportes em reboco pré existentes (testes de aderência com resultado mínimo 

de 0,3 N/mm2).

1 2 3

 weber.rev dur

APRESENTAÇÃO: Saco de 30 kg 
COR: Cinza

Adequado como suporte para colagem de cerâmica
Impermeável
Elevada resistência

REBoCo MINERAL 
dE REGULARIzAção
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rELACIONADAS

prODUTOS rELACIONADOS

DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

weber.prim chapisco
Argamassa para realização de chapisco  
de aderência de rebocos sobre betão liso  
e pouco absorvente p. 386

Rebocar uma parede com um reboco  
do tipo tradicional em interior  
ou em exterior p. 146

-  Regularização e proteção de paredes, como su-
porte de revestimentos em camada fina (pinturas, 
barramentos decorativos, etc.);

-  Suportes admissíveis: alvenaria de tijolo, bloco de 
betão, betão, pedra e rebocos antigos de cimento.

COMpOSIÇãO
- Cimento, inertes de granulometria compensada, 

adjuvantes.

ApLICAÇãO 
- Espessura mínima de aplicação: 6 mm
- Espessura máxima de aplicação por camada: 20 mm
- Tempo de vida da pasta: 60 min.
- Tempo de abertura: 60 min.

ObSErVAÇÕES
-  os suportes devem ser estáveis de modo a não 

originar fissuração no reboco provocada pela sua 
deformação.

SUpOrTE
- Alvenaria de blocos de agregados leves Leca®, tijolo 

ou bloco de cimento, betão, pedra e rebocos de 
cimento.

prESTAÇÕES *
- Massa volúmica do produto endurecido:  

1400 a 1500 kg/m3

- Resistência à flexão: > 1,0 N/mm2 
- Resistência à compressão: > 2,0 N/mm2 
- Retração: < 0,8 mm/m
- Absorção de água: W0
- Permeabilidade ao vapor de água (µ): < 35
- Módulo de elasticidade dinâmico: < 8000 N/mm2 
- Aderência: > 0,25 N/mm2 (Fp: b)
- Condutibilidade térmica (λ 10dry): 0,61 W/m.K (valor 

tabelado; p = 50%)
- Reação ao fogo: Classe A1

CONSUMO
- 13 a 15 kg/m2 por cm de espessura.

CONSErVAÇãO
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes resultados foram obtidos em ensaios laboratoriais nas condições previstas 
na norma EN 998-1:2003  e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.rev ip
REvESTIMENToS MINERAIS TRAdICIoNAIS



201

RE
vE

ST
IM

EN
To

 E
 R

EN
ov

Aç
ão

 d
E 

FA
Ch

Ad
AS

ApLICAÇãO DO prODUTO

Quando a superfície tiver endurecido o suficiente, 
raspar a película superficial com régua metálica 
e talochar. Se pretendido, arear a superfície com 
esponja humedecida. deixar endurecer no mínimo 
15 dias antes de revestir.

A projeção deve ser realizada com o bico de 
projeção perpendicular à superfície, formando 
cordões encostados, contínuos e paralelos; alisar e 
apertar a superfície com régua metálica e deixar 
endurecer.

weber.rev ip deve ser preferencialmente aplicado 
com projeção mecânica contínua. Quando aplicado 
normalmente, cada saco deve ser amassado com 
4 a 4,5 litros de água, o mínimo de tempo até 
resultar uma mistura homogénea (1 a 2 minutos 
em máquina com pré-mistura).

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
-  os suportes devem ser estáveis e estar resistentes 

e limpos;
-  Em caso de calor, deve humedecer-se previamente 

o suporte;
-  Proceder ao fechamento prévio dos buracos na 

alvenaria e defeitos no preenchimento das juntas 
de assentamento;

-  Para aplicação sobre betão e reboco, aplicar um 
chapisco prévio com weber.prim chapisco.

rECOMENDAÇÕES
-  Na junção de suportes de natureza diversa (tijolo/betão, p. ex.), armar o produto com rede de fibra de vidro 

com tratamento antialcalino;
- Reforçar os cantos dos vãos com rede de fibra de vidro posicionada a 45°;
- Aplicar o produto com a temperatura ambiente entre 5°C e 30°C;
-  Não aplicar o produto com tempo muito húmido ou com risco de gelo nas horas seguintes;
-  Respeitar em cada mistura a quantidade de água recomendada, para que seja conseguida homogeneidade 

do produto depois de endurecido;
-  Utilizando máquina de projeção com doseamento automático de água, regular a quantidade da mesma em 

função da trabalhabilidade desejada para a argamassa;
- Em caso de aplicação manual, com mistura em betoneira, reduzir ao mínimo o tempo de mistura até que a 

pasta tenha aspeto homogéneo (1 a 2 minutos);
-  Em caso de tempo quente ou em exposição a vento, molhar e proteger a superfície de aplicação e realizar uma 

cura húmida da superfície do reboco durante pelo menos 2 dias, molhando-a regularmente;
-  Não permitir que haja infiltrações de água pelo interior das paredes durante a execução da obra, nomeadamente 

a partir de coberturas ou zonas horizontais ainda por impermeabilizar.

1 2 3

 weber.rev ip

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Cinza e branco

Regularização de paredes interiores
Acabamento areado

REBoCo MINERAL 
dE REGULARIzAção
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rELACIONADAS

prODUTOS rELACIONADOS

DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

weber.therm rede normal
Rede de reforço em fibra de vidro,  
com tratamento antialcalino p. 124

Renovar e regularizar superfícies  
à base de cimento, em camada fina p. 156

-  Revestimento em camada fina para renovação 
superficial de superfícies rebocadas, para obter 
acabamento areado.

COMpOSIÇãO
- Cimento, cargas minerais, resinas e aditivos especiais.

ApLICAÇãO 
- Espessura mínima: 1,5 mm (1 camada)
- Espessura total: 2,5 mm (2 camadas)
- Tempo entre camadas: entre 12 e 24 horas
- Tempo de espera para revestir: mínimo 3 dias

ObSErVAÇÕES
-  Não aplicar em superfícies horizontais ou de incli-

nação inferior a 45º;
-  Proteger as arestas superiores do revestimento 

contra a água das chuvas.

SUpOrTE
- Superfícies em betão ou reboco cimentício.

prESTAÇÕES *
- Massa volúmica endurecido: 1300 kg/m3

- Absorção de água: W2
- Permeabilidade ao vapor de água (µ): ≤ 35
- Aderência: ≥ 0,5 N/mm2 
- Resistência à compressão: > 5,0 N/mm2 
- Resistência à flexão: > 2,5 N/mm2 
- Retração: < 1,5 mm/m
- Condutibilidade térmica (λ 10dry): 0,61 W/m.K (valor 

tabelado; p = 50%)
- Reação ao fogo: Classe F

CONSUMO
- 1,6 kg/m2/mm por mm de espessura.

CONSErVAÇãO
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes resultados foram obtidos em ensaios laboratoriais nas condições previstas 
na norma EN 998-1:2010  e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.rev renotec
REvESTIMENToS MINERAIS TRAdICIoNAIS
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ApLICAÇãO DO prODUTO

dar acabamento areado com esponja humedecida 
ou placa de poliestireno.

Estender a argamassa com talocha inox, em uma 
camada para acabamento de rebocos ou em duas 
camadas para renovação de superfícies.

Amassar o produto com 4,5 a 5 litros de água por 
cada saco. A pasta obtida deverá estar homogénea, 
gordurosa e sem grumos. deixar repousar durante 
cerca de 2 minutos e voltar a amassar brevemente.

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
-  o suporte deverá ser plano, resistente, limpo e normalmente absorvente;
-  Eliminar eventuais saliências ou irregularidades pontuais na superfície;
-  Eliminar zonas friáveis ou pouco resistentes, preenchendo com argamassa de cimento;
-  Reparar eventuais betões degradados e respetivas armaduras;
-  Reparar fissuras de abertura superior a 0,5 mm;
-  Em renovação de rebocos antigos, efetuar uma lavagem com jato de água a pressão (40 a 80 bar) para limpeza e 

eliminação de revestimentos mal aderidos e deixar secar.

rECOMENDAÇÕES
- Temperaturas de aplicação: 5°C a 30°C;
-  Respeitar as juntas de dilatação da fachada, utili-

zando soluções específicas para a sua execução;
-  Na renovação de suportes microfissurados, re-

forçar o revestimento com rede de fibra de vidro 
weber.therm rede normal incorporada sobre a 1a 
camada; aplicar reforço especial na zona envolvente 
dos vãos;

-  Não aplicar sob sol e vento fortes ou chuva, sobre 
suporte gelado, em degelo ou em risco de gelar 
em 24 horas.

Aplicação em camada fina
Acabamento areado

ARGAMASSA PARA ACABAMENTo 
oU RENovAção dE SUPERFíCIES 
CIMENTíCIAS

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

1 2 3

 weber.rev renotec

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Cinza e branco
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rELACIONADAS

DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

Realizar acabamentos lisos em paredes p. 148

-  Execução de acabamentos lisos (estanhados) 
em paredes e tetos interiores, sobre rebocos 
cimentícios.

COMpOSIÇãO
- Cimento, cargas minerais selecionadas e aditivos 

especiais.
- Granulometria: < 0,16mm.

ApLICAÇãO 
- Espessura máxima por camada: 1,5 mm
- Espessura máxima final: 2,5 mm (em camadas)
- Tempo de espera entre camadas: 2 a 4 horas.
- Tempo de espera para pintar: mínimo 3 dias.

ObSErVAÇÕES
- Não aplicar em superfícies horizontais ou de incli-

nação inferior a 45º.
- Não aplicar sobre suportes gelados, em degelo ou 

em risco de gelar nas 24 horas após a aplicação.
- Não aplicar sobre suporte quente ou em condições 

de poder apanhar água nas primeiras 24 horas.

SUpOrTE
- Reboco cimenticio, betão. 
(outros suportes sob consulta)

prESTAÇÕES *
- Massa volúmica endurecido: 1200-1300 kg/m3

- Absorção de água: W0
- Permeabilidade ao vapor de água (µ): ≤ 20
- Aderência: ≥ 0,50 N/mm2 - Fp:b
- Condutibilidade térmica (λ 10dry): 0,45 W/m.K (valor 

tabelado; p = 50%)
- Reação ao fogo: Classe A1

CONSUMO
- Aproximadamente 0,9 kg/m2 por mm de espessura

CONSErVAÇãO
- 12 meses a partir da data de fabrico em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes resultados foram obtidos em condições normalizadas, e podem variar 
em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.rev liso
REvESTIMENToS MINERAIS TRAdICIoNAIS
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ApLICAÇãO DO prODUTO

Lixar a superfície da camada final para remover 
pequenas imperfeições, enquanto o material não 
se apresenta demasiado rijo. Aguardar pelo menos 
3 dias antes de revestir.

Espalhar a pasta sobre o suporte utilizando talocha 
metálica lisa (liçosa) em camada fina e uniforme, 
procurando deixar uma superfície fechada, sem 
poros. Aplicar as camadas necessárias à obtenção 
de uma superfície lisa e plana. As camadas suces-
sivas devem ser aplicadas assim que a camada 
anterior tenha endurecido.

Amassar cada saco com 8 a 8,5 litros de água 
limpa, devendo a pasta obtida apresentar-se ho-
mogénea, gordurosa e sem grumos; a mistura 
deve ser feita usando misturador eléctrico com 
velocidade lenta. deixar repousar 2 minutos e 
voltar a misturar brevemente.

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
- os suportes devem ser planos, secos, estáveis e 

consistentes.
- Remover qualquer material que apresente dúvidas 

quanto à sua consistência e promover as reparações 
necessárias à obtenção de uma superfície plana. 

- Eliminar qualquer resíduo, nomeadamente de eflo-
rescências, óleo descofrante ou poeira que possa 
estar acumulado na superfície.

rECOMENDAÇÕES
- Temperaturas de aplicação: 5 a 30 °C.
- Para obter um aspecto uniforme dos paramentos revestidos deverão manter-se invariáveis as condições de 

amassadura e aplicação.
- Lavar as ferramentas de aplicação com água após utilização, enquanto o material não se apresente endurecido.

Acabamento liso
Boa trabalhabilidade
Boa resistência

ARGAMASSA FINA dE BASE 
CIMENTíCIA PARA ACABAMENTo 
dE PAREdES E TEToS INTERIoRES

1 2 3

 weber.rev liso

APRESENTAÇÃO: Saco de 20 kg 
COR: Branco
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rELACIONADAS

DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

Realizar acabamentos lisos em paredes p. 148

-  Execução de acabamentos lisos (estanhados) em 
paredes e tetos exteriores, sobre betão e rebocos 
de cimento.

-  Execução de acabamento liso sobre pasta de 
regularização weber.plast renovation, em re-
novação de paredes interiores.

COMpOSIÇãO
- Pasta: resinas em dispersão, adjuvantes e cargas 

minerais; pó: cimento e cargas minerais selecionadas.
- Granulometria: < 0,16mm.

ApLICAÇãO 
- Espessura máxima por camada: 1,5 mm
- Espessura máxima final: 2,5 mm (em camadas)
- Tempo de espera entre camadas: 2 a 4 horas
- Tempo de espera para pintar: mínimo 3 dias

ObSErVAÇÕES
- Não aplicar em superfícies horizontais ou de inclina-

ção inferior a 45º.
- Não revestir com cerâmico ou argamassas de cimento.

SUpOrTE
- Reboco de cimento, betão, weber.plast renovation. 

(outros suportes sob consulta)

prESTAÇÕES *
- Massa volúmica endurecido: ≤ 1300 kg/m3

- Absorção de água: W1
- Permeabilidade ao vapor de água (µ): ≤ 20
- Aderência em betão: ≥ 1,0 N/mm2 - Fp:b
- Condutibilidade térmica (λ 10dry): 0,45 W/m.K (valor 

tabelado; p=50%)
- Reação ao fogo: Classe F

CONSUMO
- Aprox. 1,2 kg/m2 por mm de espessura.

CONSErVAÇãO
- 12 meses a partir da data de fabrico em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes resultados foram obtidos em condições normalizadas, e podem variar 
em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.rev pasta
REvESTIMENToS MINERAIS TRAdICIoNAIS
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ApLICAÇãO DO prODUTO

Lixar a superfície da camada final com lixa fina 
para remover pequenas imperfeições, enquanto 
o material não se apresenta demasiado rijo. Pode 
ficar sem revestimento (aspeto de betão liso) ou 
ser revestido. Aguardar pelo menos 3 dias antes 
de revestir.

Espalhar a pasta sobre o suporte utilizando talocha 
metálica lisa (liçosa) em camada fina e uniforme, 
procurando deixar uma superfície fechada, sem 
poros. Aplicar as camadas necessárias à obtenção 
de uma superfície lisa e plana. As camadas suces-
sivas devem ser aplicadas assim que a camada 
anterior tenha endurecido.

Usando o balde exterior, incorporar o saco de pó 
com o balde de pasta (1:2) e misturar lentamente 
até obter uma pasta homogénea, gordurosa e 
sem grumos. deixar repousar 2 minutos e voltar 
a misturar brevemente.

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
- os suportes devem ser planos, secos, estáveis e 

consistentes.
- Remover qualquer material que apresente dúvidas 

quanto à sua consistência e promover as reparações 
necessárias à obtenção de uma superfície plana. 

- Eliminar qualquer resíduo, nomeadamente de eflo-
rescências, óleo descofrante ou poeira que possa 
estar acumulado na superfície.

rECOMENDAÇÕES
- Temperaturas de aplicação: 5 a 30 °C.
- Pode acrescentar-se até 0,5 l de água por balde, em caso de aplicação em tempo seco.
- Não aplicar sob chuva, sobre suportes gelados, em degelo ou em risco de gelar nas 24 horas após a aplicação.
- Não aplicar sobre suporte quente ou em condições de poder apanhar água nas primeiras 24 horas.
- Proteger os panos verticais da penetração de água superior, que poderá provocar empolamentos.
- Lavar as ferramentas de aplicação com água após utilização, enquanto o material não se apresente endurecido.

Produto bicomponente
Acabamento tipo betão liso
Boa resistência

ARGAMASSA FINA PARA 
ACABAMENTo dE PAREdES 
E TEToS EXTERIoRES

1 2 3

 weber.rev pasta

APRESENTAÇÃO: Balde de 15 kg 
(Comp. A + Comp. B)
COR: Branco e cinza
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rELACIONADAS

prODUTOS rELACIONADOS

DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

weber.therm rede normal
Rede de reforço em fibra de vidro, com 
tratamento antialcalino p. 124

weber.therm kal
Argamassa de colagem e revestimento em 
sistema weber.therm natura p. 188

Sistemas weber.therm p. 115 a 121

Tratar os pontos singulares  
em sistemas weber.therm p. 134 

Aplicar um sistema weber.therm 
com um conceito “natural”  p. 138

- Acabamento mineral colorido à base de cal, em 
camada fina, para sistemas weber.therm e re-
bocos de cal.

- Especialmente recomendado como acabamento 
dos sistemas weber.therm natura (baseado em 
placas de cortiça) e weber.therm mechanic (ba-
seado em reboco isolante de cal) quando usado 
em reabilitação de fachadas antigas.

COMpOSIÇãO
- Cal aérea, ligante hidráulico, cargas minerais, pig-

mentos e aditivos específicos.

ApLICAÇãO 
- Espessura mínima de aplicação: 1 mm
- Espessura máxima de aplicação: 3 mm
- Tempo de vida da pasta: 60 min.
- Tempo de abertura: 15 min.

ObSErVAÇÕES
- Não aplicar espessuras superiores a 3 mm.
- Não aplicar sobre pintura ou gesso.
- Este revestimento, por ser à base de cal, poderá 

apresentar algumas “nuances” na uniformidade 
da cor quando exposto a humidade e a água.

SUpOrTE
- weber.therm kal, revestimento de placas isolantes 

de sistemas weber.therm em geral, weber.therm 
p r o ,  we b e r.t he rm 4 0 8 ,  we b e r.t he rm 410 , 
weber.cal classic, weber.cal antique, reboco tradi-
cional de cal, weber.rev classic, reboco tradicional 
de cimento

prESTAÇÕES *
- Massa volúmica do produto endurecido: 1150 kg/m3

- Resistência à compressão: ≥ 2,0 N/mm2

- Resistência à flexão: ≥ 1,0 N/mm2

- Retração: < 1,5 mm/m
- Aderência sobre betão: ≥ 0,30 N/mm2 – Fp:b
- Absorção de água por capilaridade (EN 998-1): W2.
- Módulo de elasticidade dinâmico: < 4000 N/mm2

- Permeabilidade ao vapor de água (EN 998-1): μ ≤ 20
- Condutividade Térmica (λ 10dry): =0,33 W/m.K 

(EN 1745:2012; p=50%)
- Reação ao fogo: Classe F
CONSUMO
 - Aproximadamente 1,5 kg/m2 por mm de espessura.

CONSErVAÇãO
- 12 meses a partir da data de fabrico em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes resultados foram obtidos em condições normalizadas, e podem variar 
em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.rev naturkal
REvESTIMENToS MINERAIS TRAdICIoNAIS
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ApLICAÇãO DO prODUTO

dar acabamento areado com esponja ligeiramente 
humedecida. Escovar as areias grossas depois 
de endurecido. Pode, em alternativa, alisar-se a 
superfície com talocha de inox após arear, aper-
tando suavemente.

Aplicar uma primeira camada com talocha de 
inox, regularizando o suporte. deixar endurecer 
e aplicar a segunda camada, completando uma 
espessura máxima de 3 mm.

Amassar cada saco com 7,5 a 8,5 litros de água 
limpa, devendo a pasta obtida apresentar-se ho-
mogénea, gordurosa e sem grumos; a mistura 
deve ser feita usando misturador eléctrico com 
velocidade lenta. deixar repousar 2 minutos e 
voltar a misturar brevemente.

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
- os suportes devem estar planos, estáveis, resistentes 

e limpos.
- Molhar bem o suporte 12 horas antes da aplicação 

de weber.rev naturkal.
- o suporte deve encontrar-se ligeiramente húmido no 

momento da aplicação do produto, de modo a que 
este não seque demasiadamente rápido durante a 
aplicação.

rECOMENDAÇÕES
- Aplicar o produto com temperatura ambiente entre 5ºC e 30ºC.
- Não aplicar com tempo muito húmido, sob chuva, ou com risco de gelo nas 24 horas seguintes.
- Não aplicar sobre suportes quentes, expostos diretamente ao sol ou a vento forte.
- Respeitar em cada mistura a quantidade de água de modo a melhorar a homogeneidade do comportamento 

do produto.
- Após aplicação, o revestimento deverá estar protegido contra a entrada de água superior (platibandas, cornijas, 

etc.).

1 2 3

 weber.rev naturkal

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: 8 cores de catálogo

Camada fina 
Especial para sistema weber.therm natura
Textura areado fino ou alisado 

REvESTIMENTo MINERAL 
CoLoRIdo PARA ACABAMENTo 
FINAL dE SISTEMAS 
weber.therm
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

QUESTÕES rELACIONADAS

prODUTOS rELACIONADOS

weber.cal dur
Reboco de regularização para suporte de 
cerâmica em paredes antigas p. 214

weber.cal sane
Reboco de saneamento de paredes  
com ascensão de sais solúveis p. 216

weber.cal chapisco
Argamassa de preparação e consolidação  
de superfícies em paredes antigas  p. 218

weber.cal decor
Acabamento mineral colorido para renovação  
de paredes antigas p. 220

diagnóstico e preparação de suportes  
 p.109 a 111

Renovar paredes antigas em edifícios  
correntes p.164

Renovar paredes antigas com colagem  
de cerâmica  p.168

Renovar paredes antigas com ascensão  
de sais solúveis  p. 170

Preparar a superfície de uma alvenaria antiga 
para aplicação de revestimentos  
de reabilitação p. 172

- Regularização e proteção de paredes em edifí-
cios antigos, em intervenções de reabilitação na 
fachada ou no interior.

COMpOSIÇãO
- Cal hidráulica natural, ligante pozolânico e hidráu-

lico, cargas minerais, fibras sintéticas e adjuvantes 
específicos.

ApLICAÇãO 
- Espessura mínima de aplicação: 1,5 cm
- Espessura máxima de aplicação por camada: 3 cm
- Espessura máxima de aplicação: 5 cm
- Tempo médio para acabamento: 3 a 6 horas
- Tempo de espera entre camadas: 12 a 24 horas
- Tempo mínimo de espera para revestir: 3 semanas

ObSErVAÇÕES
- Molhar sempre os suportes antes da aplicação.
- Garantir a proteção superior do revestimento (rufos, 

capeamentos, beirados), para impedir que a água 
escorra diretamente sobre a superfície.

- Em presença de suportes contaminados com sais 
solúveis (“salitres”), usar weber.cal sane.

- Não aplicar sobre pintura ou gesso.

SUpOrTE
paredes antigas: alvenaria de pedra e/ou tijolo, adobe, 
taipa, tabique, suportes antigos de um modo geral 
incorporando argamassas de cal.

prESTAÇÕES *
- Massa volúmica endurecido: 1550-1600 kg/m3

- Resistência à compressão:   ≤ 3,5 N/mm2  (CSII)    
(EN 1015-11)

- Resistência à flexão: ≤ 1,5 N/mm2 (EN 1015-11)
- Módulo de Elasticidade: ≤ 5000N/mm2

- Absorção de água por capilaridade:  ≥ 0,3 kg/m2 
(24h) (EN 1015-18)

- Penetração de água após ensaio de capilaridade: 
≤ 5mm (EN 1015-18)

- Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água 
(µ): ≤ 15 (EN 1015-19)

- Aderência: ≥ 0,20 N/mm2 – Fp:b (EN 1015-12)
- Condutibilidade térmica (λ 10dry): 0,82 W/m.K (EN 

1745 valor tabelado; p=50%)
- Reação ao fogo: Classe A1 (EN 13501-1)

CONSUMO
- Aprox. 14 kg/m2 por cm de espessura

CONSErVAÇãO
-  12 meses a partir da data de fabrico em embalagem original 

fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes resultados foram obtidos em ensaios laboratoriais nas condições previstas 
na norma EN 998-1:2010 e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.cal classic
REvESTIMENToS MINERAIS TRAdICIoNAIS



211

RE
vE

ST
IM

EN
To

 E
 R

EN
ov

Aç
ão

 d
E 

FA
Ch

Ad
AS

ApLICAÇãO DO prODUTO

Após início do endurecimento raspar a superfície 
do reboco com régua metálica e talochar, para 
desempenar e preparar o posterior acabamento 
com weber.cal decor. Se o acabamento previsto 
for uma pintura, arear suavemente a superfície 
com esponja.

A aplicação projetada deve ser realizada com o bico 
de projeção perpendicular à superfície, formando 
cordões encostados, contínuos e paralelos, em 
camadas sucessivas de menor espessura com o 
máximo de 3 cm por camada e mínimo de 1cm; 
alisar e apertar a superfície com régua metálica 
e deixar endurecer.

weber.cal classic deve ser amassado com 4 a 4,5 
litros de água por cada saco no caso de aplicação 
manual ou com regulação do caudal de água para 
a consistência adequada de aplicação se realizada 
com projeção mecânica. Molhar o suporte antes 
da aplicação da argamassa.

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
- Lavar com jato de água a baixa pressão, para eliminar 

materiais soltos e ou em desagregação;
- Preencher os buracos existentes com pedaços de 

tijolo ou pedra e argamassa weber.cal chapisco 
(encasques);

- No caso de suportes muito desagregados, aplicar 
camada de chapisco com weber.cal chapisco sobre 
a parede previamente molhada, numa espessura de 
5 a 10 mm, manualmente (à colher) ou utilizando 
máquina de projeção de mistura contínua com fluxo 
de projeção aberto, em consistência relativamen-
te fluida; a superfície deverá resultar rugosa para 
facilitar a aderência da camada posterior; deixar 
endurecer pelo menos 3 dias.

- Molhar bem o suporte na véspera da aplicação do 
reboco e novamente antes da aplicação.

rECOMENDAÇÕES
- Temperaturas de aplicação: 5 a 30 °C.
- A utilização de uma rede de fibra de vidro com tratamento antialcalino como reforço anti fissuração pode 

ser aconselhável sobre certo tipo de suportes com menor estabilidade e no reforço de pontos singulares das 
paredes (envolvente de vãos e ligação entre suportes diferentes);

- Quando o suporte apresentar deficiências importantes de estabilidade aplicar rede metálica galvanizada 
ou inoxidável, fixada mecanicamente ao suporte com elementos também galvanizados ou inoxidáveis (ver 
detalhes na pág. 172);

- Não aplicar o produto com tempo muito húmido, sob chuva ou com risco de gelo nas horas seguintes;
- Em aplicação manual, respeitar em cada mistura a quantidade de água recomendada, para que seja conseguida 

homogeneidade na consistência do produto depois de endurecido;
- o uso de máquina de projeção mecânica contínua aumenta a rentabilidade da aplicação.
- Não permitir que haja infiltrações de água pelo interior das paredes, durante a execução da obra, nomeada-

mente a partir de coberturas ou zonas horizontais ainda por impermeabilizar.

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

1 2 3

 weber.cal classic

Regularização e proteção de paredes antigas  
em edifícios correntes
Aplicação mecanizada ou manual
Exterior e interior

REBoCo MINERAL 
PARA RENovAção 
dE PAREdES ANTIGAS

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Terra
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

QUESTÕES rELACIONADAS

prODUTOS rELACIONADOS

- Regularização e proteção de paredes em edifí-
cios antigos, em intervenções de reabilitação na 
fachada ou no interior.

COMpOSIÇãO
- Cal hidráulica natural, cal hidratada e ligante pozolâ-

nico, cargas minerais, fibras sintéticas e adjuvantes 
específicos.

ApLICAÇãO 
- Espessura mínima de aplicação: 1,5 cm
- Espessura máxima de aplicação por camada: 3 cm
- Espessura máxima de aplicação: 5 cm
- Tempo médio para acabamento: 3 a 6 horas
- Tempo de espera entre camadas: 12 a 24 horas
- Tempo mínimo de espera para revestir: 3 semanas

ObSErVAÇÕES
- Molhar sempre os suportes antes da aplicação.
- Garantir a proteção superior do revestimento (rufos, 

capeamentos, beirados), para impedir que a água 
escorra diretamente sobre a superfície.

- Em presença de suportes contaminados com sais 
solúveis (“salitres”) usar weber.cal sane.

- Não aplicar sobre pintura ou gesso.

SUpOrTE
paredes antigas: alvenaria de pedra e/ou tijolo, adobe, 
taipa, tabique, suportes antigos de um modo geral 
incorporando argamassas de cal.

prESTAÇÕES *
- Massa volúmica endurecido: 1500-1550 kg/m3

- Resistência à compressão: ≤ 2,5 N/mm2  (CSII)    
(EN 1015-11)

- Resistência à flexão: ≤ 1,0 N/mm2 (EN 1015-11)
- Módulo de Elasticidade: ≤ 5000N/mm2

- Absorção de água por capilaridade: ≥ 0,3 kg/m2 
(24h) (EN 1015-18)

- Penetração de água após ensaio de capilaridade: 
≤ 5 mm (EN 1015-18)

- Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água 
(µ): ≤ 15 (EN 1015-19)

- Aderência: ≥ 0,10 N/mm2 – Fp:b (EN 1015-12)
- Condutibilidade térmica (λ 10dry):  0,61 W/m.K (EN 

1745 valor tabelado; p=50%)
- Reação ao fogo: Classe A1 (EN 13501-1)

CONSUMO
- Aprox. 14 kg/m2 por cm de espessura

CONSErVAÇãO
- 12 meses a partir da data de fabrico em embalagem original 

fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes resultados foram obtidos em ensaios laboratoriais nas condições previstas 
na norma EN 998-1:2010 e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

weber.cal dur
Reboco de regularização para suporte de 
cerâmica em paredes antigas  p. 214

weber.cal sane
Reboco de saneamento de paredes com 
ascensão de sais solúveis p. 216

weber.cal decor
Acabamento mineral colorido para renovação 
de paredes antigas                       p. 220

weber.latex
Aditivo para otimização de aderência  
de argamassas p. 387

diagnóstico e preparação de suportes  
 p.109 a 111

Renovar paredes antigas em edifícios 
"históricos" p.166

Renovar paredes antigas com colagem  
de cerâmica p.168

Renovar paredes antigas com ascensão  
de sais solúveis p. 170

Preparar a superfície de uma alvenaria antiga 
para aplicação de revestimentos  
de reabilitação p. 172

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.cal antique

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

REvESTIMENToS MINERAIS TRAdICIoNAIS
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ApLICAÇãO DO prODUTO

Após início do endurecimento raspar a superfície 
do reboco com régua metálica e talochar, para 
desempenar e preparar o posterior acabamento 
com weber.cal decor. Se o acabamento previsto 
for uma pintura, arear suavemente a superfície 
com esponja.

A aplicação projetada deve ser realizada com o bico 
de projeção perpendicular à superfície, formando 
cordões encostados, contínuos e paralelos, em 
camadas sucessivas de menor espessura com o 
máximo de 3 cm por camada e mínimo de 1 cm; 
alisar e apertar a superfície com régua metálica 
e deixar endurecer.

weber.cal antique deve ser amassado com 4 a 5 
litros de água por cada saco no caso de aplicação 
manual ou com regulação do caudal de água para 
a consistência adequada de aplicação se realizada 
com projeção mecânica. Molhar o suporte antes 
da aplicação da argamassa.

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
- Lavar com jato de água a baixa pressão, para eliminar 

materiais soltos e ou em desagregação;
- Preencher os buracos existentes com pedaços de 

tijolo ou pedra e argamassa weber.cal antique 
(encasques);

- No caso de suportes muito desagregados, aplicar 
camada de consolidação com weber.cal antique 
aditivado com weber.latex (mistura em água 1:5), 
sobre a parede previamente molhada, numa es-
pessura de 5 a 10 mm, manualmente (à colher) ou 
utilizando máquina de projeção de mistura contínua 
com fluxo de projeção aberto, em consistência rela-
tivamente fluida; a superfície deverá resultar rugosa 
para facilitar a aderência da camada posterior; deixar 
endurecer pelo menos 3 dias.

- Molhar bem o suporte na véspera da aplicação do 
reboco e novamente antes da aplicação.

rECOMENDAÇÕES
- Temperaturas de aplicação: 5 a 30 °C.
- A utilização de uma rede de fibra de vidro com tratamento antialcalino como reforço anti fissuração pode 

ser aconselhável sobre certo tipo de suportes com menor estabilidade e no reforço de pontos singulares das 
paredes (envolvente de vãos e ligação entre suportes diferentes);

- Quando o suporte apresentar deficiências importantes de estabilidade aplicar rede metálica galvanizada 
ou inoxidável, fixada mecanicamente ao suporte com elementos também galvanizados ou inoxidáveis (ver 
detalhes na pág. 172);

- Não aplicar o produto com tempo muito húmido, sob chuva ou com risco de gelo nas horas seguintes;
- Em aplicação manual, respeitar em cada mistura a quantidade de água recomendada, para que seja conseguida 

homogeneidade na consistência do produto depois de endurecido;
- o uso de máquina de projeção mecânica contínua aumenta a rentabilidade da aplicação.
- Não permitir que haja infiltrações de água pelo interior das paredes, durante a execução da obra, nomeada-

mente a partir de coberturas ou zonas horizontais ainda por impermeabilizar.
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 weber.cal antique

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

Regularização e proteção de paredes antigas  
em edifícios históricos
Aplicação mecanizada ou manual 
Exterior e interior

REBoCo MINERAL 
PARA RENovAção 
dE PAREdES ANTIGAS

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Bege 
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

weber.cal chapisco
Argamassa de preparação e consolidação  
de superfícies em paredes antigas p. 218

weber.col classic plus
Cimento-cola para peças cerâmicas  
de média–baixa absorção em interiores p. 72

weber.fix basic
Pasta adesiva para peças cerâmicas de pequeno 
e médio formato em interiores p. 74

weber.col flex S
Cimento-cola para peças cerâmicas de pequeno 
formato em exteriores p. 84

diagnóstico e preparação de suportes  
 p.109 a 111

Renovar paredes antigas com colagem  
de cerâmica p.168

Renovar paredes antigas em edifícios  
correntes p.164

Renovar paredes antigas com ascensão  
de sais solúveis p. 170

Preparar a superfície de uma alvenaria antiga 
para aplicação de revestimentos  
de reabilitação p. 172

- Regularização e proteção de paredes em edifí-
cios antigos, como suporte de revestimentos 
cerâmicos, em intervenções de reabilitação na 
fachada ou no interior.

COMpOSIÇãO
- Cal hidráulica natural, ligante pozolânico e hidráu-

lico, cargas minerais, fibras sintéticas e adjuvantes 
específicos.

ApLICAÇãO 
- Espessura mínima de aplicação: 1,5 cm
- Espessura máxima de aplicação por camada: 3 cm
- Espessura máxima de aplicação: 5 cm
- Tempo médio para acabamento: 3 a 6 horas
- Tempo de espera entre camadas: 12 a 24 horas
- Tempo mínimo de espera para revestir: 3 semanas

ObSErVAÇÕES
- Molhar sempre os suportes antes da aplicação.
- Garantir a proteção superior do revestimento (rufos, 

capeamentos, beirados), para impedir que a água 
escorra diretamente sobre a superfície.

- Em presença de suportes contaminados com sais 
solúveis (“salitres”) usar weber.cal sane.

- Não aplicar sobre pintura ou gesso.

SUpOrTE
- paredes antigas: alvenaria de pedra e/ou tijolo, 

adobe, taipa, tabique, suportes antigos de um modo 
geral incorporando argamassas de cal.

prESTAÇÕES *
- Massa volúmica endurecido: 1550-1600 kg/m3

- Resistência à compressão: ≤ 7,5 N/mm2  (CSIII) (EN 
1015-11)

- Resistência à flexão: ≤ 2,5 N/mm2 (EN 1015-11)
- Módulo de Elasticidade: ≤ 7000N/mm2

- Absorção de água por capilaridade:  ≥ 0,3 kg/m2 
(24h) (EN 1015-18)

- Penetração de água após ensaio de capilaridade: 
≤ 5mm (EN 1015-18)

- Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água 
(µ): ≤ 15 (EN 1015-19)

- Aderência: ≥ 0,3 N/mm2 – Fp:b (EN 1015-12)
- Condutibilidade térmica (λ 10dry): 0,82 W/m.K 

(EN 1745 valor tabelado; p=50%)
- Reação ao fogo: Classe A1 (EN 13501-1)

CONSUMO
- Aprox. 14 kg/m2 por cm de espessura

CONSErVAÇãO
- 12 meses a partir da data de fabrico em embalagem original 

fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes resultados foram obtidos em ensaios laboratoriais nas condições previstas 
na norma EN 998-1:2010 e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

QUESTÕES rELACIONADAS

prODUTOS rELACIONADOS

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.cal dur
REvESTIMENToS MINERAIS TRAdICIoNAIS

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.
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ApLICAÇãO DO prODUTO

Após início do endurecimento raspar a superfície 
do reboco com régua metálica e talochar, para 
desempenar e preparar a posterior colagem do 
revestimento cerâmico. Aguardar pelo menos 3 
semanas antes de revestir.

A aplicação projetada deve ser realizada com o bico 
de projeção perpendicular à superfície, formando 
cordões encostados, contínuos e paralelos, em 
camadas sucessivas de menor espessura com o 
máximo de 3cm por camada e mínimo de 1cm; 
alisar e apertar a superfície com régua metálica 
e deixar endurecer.

weber.cal dur deve ser amassado com 4,5 a 5 
litros de água por cada saco no caso de aplicação 
manual ou com regulação do caudal de água para 
a consistência adequada de aplicação se realizada 
com projeção mecânica. Molhar o suporte antes 
da aplicação da argamassa.

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
- Lavar com jato de água a baixa pressão, para eliminar 

materiais soltos e ou em desagregação;
- Preencher os buracos existentes com pedaços de 

tijolo ou pedra e argamassa weber.cal chapisco 
(encasques);

- No caso de suportes muito desagregados, aplicar 
camada de chapisco com weber.cal chapisco sobre 
a parede previamente molhada, numa espessura 
de 5 a 10 mm, manualmente (à colher) ou utilizando 
máquina de projeção de mistura contínua com fluxo 
de projeção aberto, em consistência relativamente 
fluida; a superfície deverá resultar rugosa para 
facilitar a aderência da camada posterior; deixar 
endurecer pelo menos 3 dias.

- Molhar bem o suporte na véspera da aplicação do 
reboco e novamente antes da aplicação.

rECOMENDAÇÕES
- Temperaturas de aplicação: 5 a 30 °C.
- A utilização de uma rede de fibra de vidro com tratamento antialcalino como reforço anti fissuração pode 

ser aconselhável sobre certo tipo de suportes com menor estabilidade e no reforço de pontos singulares das 
paredes (envolvente de vãos e ligação entre suportes diferentes);

- Quando o suporte apresentar deficiências importantes de estabilidade aplicar rede metálica galvanizada 
ou inoxidável, fixada mecanicamente ao suporte com elementos também galvanizados ou inoxidáveis (ver 
detalhes na pág. 172);

- Não aplicar o produto com tempo muito húmido, sob chuva ou com risco de gelo nas horas seguintes;
- Em aplicação manual, respeitar em cada mistura a quantidade de água recomendada, para que seja conseguida 

homogeneidade na consistência do produto depois de endurecido;
- o uso de máquina de projeção mecânica contínua aumenta a rentabilidade da aplicação.
- Não permitir que haja infiltrações de água pelo interior das paredes, durante a execução da obra, nomeada-

mente a partir de coberturas ou zonas horizontais ainda por impermeabilizar.
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 weber.cal dur

Adequado para suporte de colagem de cerâmica
Aplicação mecanizada ou manual
Exterior e interior

REBoCo MINERAL 
PARA RENovAção 
dE PAREdES ANTIGAS

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Branco 
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

QUESTÕES rELACIONADAS

prODUTOS rELACIONADOS

weber.cal decor
Acabamento mineral colorido para renovação 
de paredes antigas p. 220

weber.rev liso
Argamassa fina para acabamento liso  
em paredes e tetos interiores p. 204

weber.latex
Aditivo para otimização de aderência  
de argamassas p. 387

diagnóstico e preparação de suportes  
 p.109 a 111

Renovar paredes antigas com ascensão  
de sais solúveis p. 170

Renovar paredes antigas em edifícios correntes  
 p.164

Renovar paredes antigas em edifícios 
"históricos" p.166

- Tratamento e saneamento de problemas rela-
cionados com sais transportados por ascensão 
capilar de humidade (salitre) em paredes de 
edifícios antigos ou recentes.

COMpOSIÇãO
- Cal hidráulica natural, ligante pozolânico e hidráu-

lico, cargas minerais, fibras sintéticas e adjuvantes 
específicos.

ApLICAÇãO 
- Espessura mínima de aplicação: 2 cm
- Espessura máxima de aplicação por camada: 3 cm
- Espessura máxima de aplicação: 5 cm
- Tempo médio para acabamento: 3 a 6 horas
- Tempo de espera entre camadas: 12 a 24 horas
- Tempo mínimo de espera para revestir: 3 semanas

ObSErVAÇÕES
- Molhar sempre os suportes antes da aplicação.
- Tratar previamente suportes fissurados.
- Não aplicar sobre alvenarias imersas, sobre pinturas 

ou gesso.
- Garantir a proteção superior do revestimento (rufos, 

capeamentos, beirados), para impedir que a água 
escorra diretamente sobre a superfície.

- Não aplicar em locais mal ventilados, para permitir 
a evaporação da humidade.

- Não revestir com materiais de baixa permeabilida-
de ao vapor de água (pinturas plásticas, esmaltes, 
cerâmica, etc.).

SUpOrTE
- paredes antigas: alvenaria de pedra e/ou tijolo, 

adobe, taipa, tabique, suportes antigos de um modo 
geral, incorporando argamassas de cal.

- paredes novas: alvenaria de bloco leve ou normal, 
tijolo, pedra, betão.

prESTAÇÕES *
- Massa volúmica endurecido: 1550-1600 kg/m3

- Resistência à compressão: ≤ 5,0 N/mm2 (CSII) 
(EN 1015-11)

- Resistência à flexão: ≤ 2,5 N/mm2 (EN 1015-11)
- Módulo de Elasticidade: ≤ 5000N/mm2

- Absorção de água por capilaridade:  ≥ 0,3 kg/m2 
(24h) (EN 1015-18)

- Penetração de água após ensaio de capilaridade: 
≤ 5mm (EN 1015-18)

- Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água (µ): 
≤ 15 (EN 1015-19)

- Aderência: ≥ 0,2 N/mm2 – Fp:b (EN 1015-12)
- Condutibilidade térmica (λ 10dry):  0,82 W/m.K (EN 

1745 valor tabelado; p=50%)
- Reação ao fogo: Classe A1 (EN 13501-1)

CONSUMO
- Aprox. 14 kg/m2 por cm de espessura

CONSErVAÇãO
-  12 meses a partir da data de fabrico em embalagem original 

fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes resultados foram obtidos em ensaios laboratoriais nas condições previstas 
na norma EN 998-1:2010 e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.cal sane
REvESTIMENToS MINERAIS TRAdICIoNAIS

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.
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ApLICAÇãO DO prODUTO

Após início do endurecimento raspar a superfície 
do reboco com régua metálica e talochar, para 
desempenar e preparar o posterior acabamen-
to com weber.cal decor ou weber.rev liso. Se o 
acabamento previsto for uma pintura altamente 
transpirável, arear suavemente a superfície com 
esponja.

A aplicação projetada deve ser realizada com o bico 
de projeção perpendicular à superfície, formando 
cordões encostados, contínuos e paralelos, em 
camadas sucessivas de menor espessura com o 
máximo de 3 cm por camada e mínimo de 2 cm; 
alisar e apertar a superfície com régua metálica 
e deixar endurecer.

weber.cal sane deve ser amassado com 4,5 a 5 
litros de água por cada saco no caso de aplicação 
manual ou com regulação do caudal de água para 
a consistência adequada de aplicação se realizada 
com projeção mecânica. Molhar o suporte antes 
da aplicação da argamassa.

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
- Eliminar totalmente os rebocos e pinturas existentes, até cerca de 50 cm acima do extremo 

superior da mancha produzida pela humidade ascendente e pelos sais.
- Para eliminar restos de poeiras e resíduos de argamassas utilizar ibolimpa ou uma solução 

diluída de ácido muriático (1:10).
- Para eliminar resíduos de microrganismos como musgos ou líquenes usar weber.antimousse.
- Lavar cuidadosamente com água a pressão moderada.
- Preencher os buracos existentes com pedaços de tijolo ou pedra e argamassa weber.cal sane 

(encasques);
- Aplicar camada de consolidação com weber.cal sane aditivado com weber.latex (mistura em 

água 1:5), sobre a parede previamente molhada, numa espessura de 5 a 10 mm, manualmente 
(à colher) ou utilizando máquina de projeção de mistura contínua; a superfície deverá resultar 
rugosa para facilitar a aderência da camada posterior; deixar endurecer pelo menos 3 dias.

- Molhar bem o suporte na véspera da aplicação do reboco e novamente antes da aplicação.

rECOMENDAÇÕES
- Temperaturas de aplicação: 5 a 30 °C.
- Para maximizar a eficácia do tratamento, realizá-lo dos dois lados 

da parede.
- Quanto maior for a espessura aplicada de weber.cal sane, maior 

será a expectativa de durabilidade da solução; respeitar sempre 
uma espessura de pelo menos 2 cm.

- A utilização de uma rede de fibra de vidro com tratamento antialcalino 
como reforço anti fissuração pode ser aconselhável sobre certo tipo 
de suportes com menor estabilidade e no reforço de pontos singulares 
das paredes (envolvente de vãos e ligação entre suportes diferentes);

- Não aplicar o produto com tempo muito húmido, sob chuva ou com 
risco de gelo nas horas seguintes;

- Em aplicação manual, respeitar em cada mistura a quantidade de 
água recomendada, para que seja conseguida homogeneidade na 
consistência do produto depois de endurecido;

- o uso de máquina de projeção mecânica contínua aumenta a ren-
tabilidade da aplicação.

1 2 3

 weber.cal sane

Renovação de paredes antigas ou recentes
Fácil aplicação como reboco tradicional 
Exterior e interior

REBoCo PARA SANEAMENTo 
dE PAREdES CoM ASCENção 
dE SAIS SoLúvEIS

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Beje
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

prODUTOS rELACIONADOS

QUESTÕES rELACIONADAS

weber.cal classic
Reboco de regularização e proteção  
de paredes antigas p. 210

weber.cal dur
Reboco de regularização para suporte  
de cerâmica em paredes antigas p. 214

weber.cal sane
Reboco de saneamento de paredes  
com ascensão de sais solúveis p. 216

diagnóstico e preparação de suportes  
 p.109 a 111

Preparar a superfície de uma alvenaria antiga 
para aplicação de revestimentos  
de reabilitação   p. 172
 
Renovar paredes antigas em edifícios correntes  
 p.164

Renovar paredes antigas com colagem  
de cerâmica p.168

Renovar paredes antigas com ascensão  
de sais solúveis p. 170

- Consolidação da superfície de paredes em edi-
fícios antigos, antes da aplicação de rebocos de 
regularização, em intervenções de reabilitação 
na fachada ou no interior.

COMpOSIÇãO
- Cal hidráulica natural, ligante pozolânico, hidráulico 

e polimérico, cargas minerais, fibras sintéticas e 
adjuvantes específicos.

ApLICAÇãO 
- Espessura mínima de aplicação: 5 mm (como cha-

pisco)
- Espessura máxima de aplicação: 5 cm (armado com 

malha metálica)
- Tempo médio para acabamento: 3 a 6 horas
- Tempo mínimo de espera para revestir: 
 - 3 dias (chapisco)
 - 7 dias (reforço armado com malha metálica)

ObSErVAÇÕES
- Molhar sempre os suportes antes da aplicação.
- Garantir a proteção superior do revestimento (rufos, 

capeamentos, beirados), para impedir que a água 
escorra diretamente sobre a superfície.

- Em presença de suportes contaminados com sais 
solúveis (“salitres”) usar weber.cal sane.

- Não aplicar sobre pintura ou gesso.

SUpOrTE
- paredes antigas: alvenaria de pedra e/ou tijolo, 

adobe, taipa, tabique, suportes antigos de um modo 
geral incorporando argamassas de cal.

prESTAÇÕES *
- Massa volúmica endurecido: 1600-1650 kg/m3

- Resistência à compressão: ≤ 7,5 N/mm2 (CSII) 
(EN 1015-11)

- Resistência à flexão: ≤ 3,0 N/mm2 (EN 1015-11)
- Módulo de Elasticidade: ≤ 7500 N/mm2

- Absorção de água por capilaridade:  0,3 kg/m2 . min 0,5 
(W1) (EN 1015-18)

- Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água (µ): 
≤ 15 (EN 1015-19)

- Aderência: ≥ 0,3 N/mm2 – Fp:b (EN 1015-12)
- Condutibilidade térmica (λ 10dry): 0,82 W/m.K (EN 

1745 valor tabelado; p=50%)
- Reação ao fogo: Classe F (EN 13501-1)

CONSUMO
- Aprox. 14 kg/m2 por cm de espessura

CONSErVAÇãO
-  12 meses a partir da data de fabrico em embalagem original 

fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes resultados foram obtidos em ensaios laboratoriais nas condições previstas 
na norma EN 998-1:2010 e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.cal chapisco
REvESTIMENToS MINERAIS TRAdICIoNAIS

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.
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ApLICAÇãO DO prODUTO

No caso de superfícies com deficiência elevada de 
coesão dos materiais realizar um reforço geral da 
mesma aplicando uma malha de aço galvaniza-
do ou zincado fixada à parede (cerca de 1cm de 
afastamento) envolvida e coberta pela argamassa 
weber.cal chapisco. Aguardar pelo menos 7 dias 
antes da aplicação das camadas de revestimento 
previstas.

No caso de suportes muito desagregados, aplicar 
camada geral de chapisco com weber.cal chapisco 
numa espessura de 5 a 10 mm, manualmente (à 
colher) ou utilizando máquina de projeção de 
mistura contínua com fluxo de projeção aberto, 
em consistência relativamente fluida; a superfície 
deverá resultar rugosa para facilitar a aderên-
cia da camada posterior; deixar endurecer pelo 
menos 3 dias.

weber.cal chapisco deve ser amassado com 5 a 6 
litros de água por cada saco no caso de aplicação 
manual ou com regulação do caudal de água para 
a consistência adequada de aplicação se realizada 
com projeção mecânica. Molhar ligeiramente o 
suporte antes da aplicação da argamassa.

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
- Lavar com jato de água a baixa pressão, para eliminar 

materiais soltos e/ou em desagregação.
- Preencher os buracos existentes com pedaços de 

tijolo ou pedra e argamassa weber.cal chapisco 
(encasques).

rECOMENDAÇÕES
- Temperaturas de aplicação: 5 a 30 °C.
- Não aplicar o produto com tempo muito húmido, sob chuva ou com risco de gelo nas horas seguintes;
- Em aplicação manual, respeitar em cada mistura a quantidade de água recomendada, para que seja conseguida 

homogeneidade na consistência do produto depois de endurecido;
- o uso de máquina de projeção mecânica contínua aumenta a rentabilidade da aplicação.

1 2 3

 weber.cal chapisco

Camada de chapisco antes de rebocar
Aderência e resistência melhoradas
Realização de camada de reforço com malha metálica

ARGAMASSA PARA PREPARAção 
E CoNSoLIdAção dE SUPERFíCIES 
EM PAREdES ANTIGAS

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Salmão
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

DETALHES TÉCNICOSUTILIZAÇÕES

QUESTÕES rELACIONADAS

diagnóstico e preparação de suportes  
 p.109 a 111

Renovar paredes antigas em edifícios correntes                                                                
 p.164

Renovar paredes antigas em edifícios 
“históricos”                                                             p.166

Renovar paredes antigas com ascensão  
de sais solúveis p. 170

- Acabamento mineral colorido, baseado em cal, 
para rebocos de renovação de paredes antigas.

COMpOSIÇãO
- Cal aérea, ligante hidráulico, cargas minerais, fibras 

sintéticas e adjuvantes específicos.

ApLICAÇãO 
- Espessura média de aplicação por camada: 1,5 mm
- Espessura total de aplicação: aprox. 3 mm
- Tempo de espera entre camadas: 2 a 4 horas 
- Tempo médio para acabamento: 30 min

ObSErVAÇÕES
- Molhar o suporte antes da aplicação.
- Não aplicar espessuras superiores a 3 mm.
- o revestimento deverá estar protegido contra a en-

trada de água na cobertura (palas, cornijas) durante 
e após a aplicação.

- Não aplicar sobre pintura ou gesso.
- Este revestimento, por ser à base de cal, poderá 

apresentar algumas “nuances” na uniformidade da 
sua cor, especialmente quando molhado pela água 
da chuva ou humidade noturna.

SUpOrTE
- Rebocos de renovação de paredes antigas: weber.cal 

classic, weber.cal antique, weber.cal sane.
- Reboco tradicional de cimento ou cal, weber.rev classic.

prESTAÇÕES *
- Massa volúmica endurecido: 1300-1350 kg/m3

- Resistência à compressão: ≤ 3,0 N/mm2 (CSII) 
(EN 1015-11)

- Resistência à flexão: ≤ 2,0 N/mm2 (EN 1015-11)
- Módulo de Elasticidade: ≤ 5000 N/mm2

- Absorção de água por capilaridade:  W2 (EN 1015-18)
- Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água (µ): 

≤ 15 (EN 1015-19)
- Aderência: ≥ 0,25 N/mm2 – Fp:b (EN 1015-12)
- Condutibilidade térmica (λ 10dry): 0,45 W/m.K (EN 

1745 valor tabelado; p=50%)
- Reação ao fogo: Classe A1 (EN 13501-1)

CONSUMO
- Aprox. 1,5 kg/m2 por mm de espessura

CONSErVAÇãO
- 12 meses a partir da data de fabrico em embalagem original 

fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes resultados foram obtidos em ensaios laboratoriais nas condições previstas 
na norma EN 998-1:2010 e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.prODUTOS rELACIONADOS

weber.cal classic
Reboco de regularização e proteção  
de paredes antigas p. 210

weber.cal antique
Reboco de regularização e proteção  
de paredes antigas p. 212

weber.cal sane
Reboco de saneamento de paredes  
com ascensão de sais solúveis p. 216

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.cal decor
REvESTIMENToS MINERAIS TRAdICIoNAIS

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.
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ApLICAÇãO DO prODUTO

Após ter endurecido um pouco, dar acabamento 
à superfície areando suavemente com esponja li-
geiramente humedecida. Escovar as areias grossas 
depois de endurecido. Para alisar logo após arear, 
apertar a superfície fazendo deslizar suavemente 
a talocha lisa de inox.

Sobre suporte húmido, aplicar uma primeira 
camada regular por barramento com talocha 
lisa de inox. Assim que esteja suficientemente 
endurecido, aplicar a segunda camada perfazendo 
uma espessura final de aproximadamente 3 mm.

Misturar weber.cal decor com 6 a 7 litros de água 
por saco com um misturador elétrico até completa 
homogeneização. deixar repousar e voltar a mis-
turar brevemente. Molhar o suporte e aguardar 
que deixe de “brilhar” com a presença de água.

prEpArAÇãO DO SUpOrTE
- os suportes devem estar planos, estáveis, resisten-

tes e limpos.
- Molhar bem o suporte cerca de 12 horas antes da 

aplicação.
- o suporte deve encontrar-se húmido no momento 

da aplicação de weber.cal decor, de modo a que o 
produto não seque demasiado rápido.

rECOMENDAÇÕES
- Temperaturas de aplicação: 5 a 30 °C.
- Não aplicar em exposição ao sol, com tempo muito húmido, sob chuva, ou com risco de gelo nas horas 

seguintes.
- Respeitar em cada mistura a quantidade de água de modo a melhorar a homogeneidade do produto.
- A utilização de uma rede de fibra de vidro com tratamento antialcalino como reforço anti fissuração pode 

ser aconselhável sobre certo tipo de suportes com menor estabilidade e no reforço de pontos singulares das 
paredes (p.e., envolvente de vãos).

1 2 3

 weber.cal decor

Camada de espessura fina
Acabamento areado fino ou alisado
Exterior e interior

REvESTIMENTo MINERAL 
CoLoRIdo PARA RENovAção 
dE PAREdES ANTIGAS

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Branco + 7 cores de catálogo



Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

ArgAmAssAs 
técnicAs

concebidA pArA situAções específicAs,  
estA gAmA revelA-se eficiente em quAlquer 
situAção de impermeAbilizAção e trAtAmento  
de humidAdes bem como em trAbAlhos  
de montAgem e fixAção. estAs soluções visAm 
AindA todA A correção de degrAdAção de betão, 
de vAriAdAs origens, cAusAs e intensidAdes.

Consulte toda a informação 
sobre esta gama através  

da aplicação de códigos QR 
no seu smartphone. 
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soluções weber 232

impermeAbilizAção e trAtAmento  
de humidAdes
 weber.dry KF 272
 weber.dry KG 274
 weber.tec 824 276
 weber.dry lastic 278
 weber.dry roll 280
 weber.tec superflex more 282
 weber.dry fondo 284
 weber.dry stop 286
 weber.dry banda 288
 weber.dry rede 50/90 289

repArAção e regulArizAção de betão
 weber.rep basic 290
 weber.rep express 292
 weber.rep rapide 294
 weber.rep fer 296
 weber.rep 750 297

ArgAmAssAs de montAgem e fixAção
 weber.tec rapid 298
 weber.tec grout 300
 weber.tec glass 302
 weber.tec trafic 304
 weber.tec nomix 306
 weber.tec refract 308
 weber.tec AM5 310
 weber.tec AM5 fino 312
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GuiA de escolhA

PesQuisA

procure o produto que melhor responde  
às suas necessidades indicando um a um 
os requisitos da obra que pretende efetuar.

coMPARAÇÃo

Analise as possibilidades que os produtos 
oferecem numa escolha que pode ser feita, 
inclusivé, por comparação.

escolhA

veja em que página se encontra o produto 
e aceda à informação detalhada  
sobre o problema que pretende resolver,  
o modo de aplicação  
e todas as caraterísticas técnicas.

iMPeRMeAbilizAÇÃo e tRAtAMento de huMidAdes

veja em que página se encontra o produto e aceda à informação detalhada sobre o problema que pretende resolver, o modo de aplicação e todas as caraterísticas técnicas.

SUPORTE SITUAÇÃO
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• • • • • • weber.dry KF 272

• • • • • • weber.dry KG 274

• • • • • • • weber.tec 824 276

• • • • • weber.dry lastic 278

• • • • • • weber.dry roll 280

• • • • weber.tec superflex more 282

• • weber.dry fondo 284

• • • • weber.dry stop 286
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iMPeRMeAbilizAÇÃo e tRAtAMento de huMidAdes

huMidAde PoR AscenÇÃo cAPilAR 

humidade que aparece nas zonas baixas das paredes. As 
paredes absorvem a água do terreno pelas fundações. o 
fenómeno pode ser permanente quando o nível freático 
do terreno é muito alto, ou pode só aparecer no inverno e 
secar no verão. 

huMidAde de PReciPitAÇÃo 

humidade produzida pela água da chuva que penetra direta-
mente pela fachada e/ou telhado do edifício, consequência 
de uma impermeabilização deficiente.

huMidAde de condensAÇÃo

produz-se quando o vapor de água existente no interior 
de um local (salas, cozinhas, quartos,...) entra em contacto 
com superfícies frias (vidros, metais, paredes,...), formando 
pequenas gotas de água. este fenómeno pode dar-se no 
inverno e favorecer a criação de micro-organismos, que 
são prejudiciais para a saúde, alterando a estética do local.

huMidAde de inFiltRAÇÃo

humidade que é causada pela penetração direta da água 
no interior dos edifícios através das suas paredes. é muito 
frequente este tipo de humidade em caves enterradas que 
se encontram abaixo do nível freático. 

MAniFestAÇões de huMidAde

deFiniÇões

condensAÇÃo

Aparecimento de água líquida numa superfície mais fria que 
o ambiente (ex: as gotículas de água nos vidros, em tempo 
invernoso).

contRA-PRessÃo de ÁGuA (1) 

quando a água incide por detrás do revestimento impermea- 
bilizante. 

PRessÃo de ÁGuA (2) 

quando a pressão de água incide diretamente sobre o reves-
timento impermeabilizante. 

nÍVel FReÁtico 

nível a que se encontram as águas subterrâneas. quanto mais 
alto é o nível freático mais perto estão as águas subterrâneas 
da superfície. 

estAnQuidAde 

capacidade de um material impedir totalmente a passagem 
de água (sob a forma liquida ou de vapor). 

iMPeRMeAbilidAde 

resistência que oferece um revestimento à penetração da água 
líquida. 

PeRMeAbilidAde Ao VAPoR de ÁGuA

capacidade que o revestimento tem para permitir a passagem 
do vapor de água, evitando condensações no interior.

PResA de ARGAMAssA 

processo de endurecimento da argamassa, que resulta da 
reação do cimento com a água misturada. este processo é 
lento em argamassas normais, ou poderá ser mais acelerado 
em argamassas destinadas a funções especiais .

cuRA hÚMidA de uMA ARGAMAssA

prevenção contra a secagem prematura, particularmente devida 
à radiação solar e ao vento, procurando evitar o aparecimento de 
fissuras por retração durante a fase inicial do processo de presa. 

inFiltRAÇÃo

Água que penetra na construção, apresentando-se em forma 
de manchas de humidade localizadas. 

(1) (pressão negativa)
(2) (pressão positiva)

HUMIDADE 
DE PRECIPITAÇÃO

HUMIDADE POR ASCENÇÃO 
CAPILAR

HUMIDADE 
DE CONDENSAÇÃO

HUMIDADE
DE INFILTRAÇÃO
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diAGnóstico e PRePARAÇÃo do suPoRte

consistênciA

como verificar se um suporte 
antigo tem consistência 
adequada

1

decAPAGeM

o suporte deve estar limpo  
e seco para garantir  
uma boa aderência

3

PoRosidAde

como avaliar a porosidade  
de um suporte

2

se o risco for profundo, o suporte não 
tem a consistência adequada à aplica-
ção de um revestimento. deverá ser 
picado até ser encontrado material 
resistente.

verificar o comportamento da su-
perfície riscando com um elemento 
metálico.

se o risco for superficial, o suporte é 
duro e consistente.

decapagem abrasiva: jato de areia 
húmido ou jato de água a alta pressão.

decapagem química: aplicar o deca-
pante, deixar atuar e raspar com uma 
espátula. lavar com jato de água à 
pressão. 

decapagem térmica:  aquecer o 
revestimento de modo a amolecer 
sem queimar. raspar com ferramen-
ta aquecida. lavar com jato de água 
à pressão.

A avaliação da porosidade de um su-
porte é importante para poder prevenir 
problemas com os revestimentos a 
aplicar.

molhar a superfície e observar o seu 
comportamento. se a água for absorvi-
da em menos de um minuto, o suporte 
é considerado poroso.

se a água escorre, o suporte é muito 
pouco poroso. 
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AdeRênciA

como verificar se o suporte 
tem aderência

4

Pontos sinGulARes

os pontos singulares devem 
ser previamente tratados

6

liMPezA

o suporte deve estar limpo 
para permitir boa aderência

5

em rebocos ou betonilhas de cimento, 
sondar a superfície, principalmente 
em zonas fissuradas, para verificar 
se soam a oco. demolir se for o caso.

em revestimentos cerâmicos, sondar 
a superfície em busca de peças soltas. 
conforme o caso, colar ou substituir a 
peça ou removê-la e encher o buraco 
com weber.rep basic.

em pinturas, formar pequenos quadra-
dos de 2x2 mm, numa área de 10x10 
cm. A pintura considera-se aderida se 
80% dos pequenos quadrados ficar 
aderente.

As juntas imperfeitas em alvenaria de-
verão ser retocadas com a argamassa 
weber.rep basic.

As ligações entre pavimentos e 
pare d e s  d e ver ão re ceb er  uma 
meia cana realizada em argamassa  
(weber.rep basic, weber.tec rapid ou 
weber.floor rep).

 As fissuras não estruturais deverão ser 
picadas, preenchidas com mastique e 
argamassa polimérica de enchimento  .  

para eliminar decapantes químicos ou 
restos de gordura, usar um detergente 
com água quente, procedendo poste-
riormente à lavagem com jato de água 
a alta pressão.

para eliminar micro-organismos acu-
mulados, utilizar um desinfestante 
adequado (weber.antimousse, p.e.), 
raspagem e limpeza com jato de água 
a alta pressão.

para limpeza de poeiras ou depósitos 
de poluição, usar um agente de limpe-
za (weber.antimousse) e limpar com 
jato de água a alta pressão.
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GuiA de escolhA

o betão é um material construtivo de excepcionais 
qualidades e com utilização vulgarizada. está sujeito 
a degradações mais ou menos significativas, depen-
dendo das causas que provocam o aparecimento de 
defeitos na superfície e perda de resistência, colocando 
muitas vezes em risco a estabilidade das estruturas. 
As degradações podem ser devidas a: 
- defeitos provocados pela utilização de composições 

e matérias-primas inadequadas (tipos de inertes, 
cimentos, quantidade de água, etc.); 

- deficiências no processo de execução (mão de obra 
pouco qualificada, deficiente controle de execução, 
recobrimento de armaduras insuficiente, compac-
tação ineficaz, cura descuidada, etc.); 

- funcionamento normal, por estar sujeito a ataques 
químicos (carbonatação, cloretos, chuvas ácidas, 
ambientes quimicamente agressivos, reatividade de 
inertes, etc.) e físicos (ciclos gelo-degelo, sobrecargas 
de utilização, sismos, ações acidentais, etc.).

cada trabalho de reparação necessita de uma ava-
liação específica das causas da degradação, com o 
objetivo de encontrar a solução mais adequada a 
cada circunstância. 

A deGRAdAÇÃo estRutuRAl  
do betÃo ARMAdo 

A alcalinidade natural do cimento (ph perto de 12) 
proporciona às armaduras do betão armado um meio 
propício à sua passivação (proteção contra a oxidação). 
esta alcalinidade diminui com o tempo, em resultado 
de um processo chamado carbonatação, resultante 
da reação do co2 (dióxido de carbono) presente na 
atmosfera com componentes de cimento, formando 
carbonato de cálcio, que tem um ph inferior a 9. nestas 
condições, o risco de corrosão das armaduras é elevado, 
aumentando drasticamente de volume e provocando 
fissuras e fraturas no betão. 
A carbonatação é um fenómeno lento de progressão 
não linear a partir da superfície do betão. num betão 
com 350 kg/m3 de cimento e porosidade normal, a 
profundidade da carbonatação poderá atingir cerca 
de 20 mm após 25 anos. os danos aparecem mais 
rapidamente quando o betão: - está sujeito a ambiente 
agressivo ( junto ao mar, ambiente industrial, etc.) que 
lhe provoca degradação superficial acelerada; - não 
tem espessura mínima de recobrimento das armaduras 
(2cm); - é muito poroso.

ReGulARizAÇÃo de betÃo 

A escolha de um produto de regularização deve ser 
feita depois de respondidas algumas perguntas. o 
quadro da página anterior permite escolher o produto 
adequado às suas necessidades:
- qual o suporte a regularizar?  
- é em exterior ou interior?  
- qual a espessura a regularizar?  
- que textura se pretende obter?  

CARACTERÍSTICAS REPARAÇÃO
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• • • • • • • weber.rep basic 290

• • • • • • weber.rep express 292

• • • • • • weber.rep rapide 294

RePARAÇÃo e ReGulARizAÇÃo de betÃo

deGRAdAÇÃo de betÃo
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selAGeM  
de eleVAdAs PRestAÇões 

operação de enchimento em volumes 
com pequena/média dimensão usan-
do uma argamassa fluida de elevada 
resistência, sobre suportes de betão, 
com o objetivo de preencher espaços 
ou fixar elementos metálicos sujeitos 
a solicitações elevadas. 

MicRobetÃo 

material do tipo argamassa cuja dimen-
são máxima dos inertes é superior à de 
uma argamassa corrente.

RetRAÇÃo coMPensAdA 

Ação de expansão provocada em ma-
teriais de base hidráulica (argamassas, 
por exemplo), durante a primeira idade 
da presa do material, que compensa a 
retração que naturalmente se produz 
neste processo, de modo a que no final, 
se registe um equilíbrio aproximado 
entre os dois fenómenos. esta ação é 
conseguida através da introdução de 
constituintes que provocam a expansão 
de forma controlada.

PResA de uMA ARGAMAssA 

processo de endurecimento da argamas-
sa, que resulta da reação do cimento 
com a água misturada. este processo é 
lento em argamassas normais, ou po-
derá ser mais acelerado em argamassas 
destinadas a funções especiais. 

deFiniÇões

ARGAMAssAs de MontAGeM e FixAÇÃo

mOnTAgEm fIxAÇÃO REPARAÇÃO PRESA
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• • • • weber.tec rapid 298

• • • • weber.tec grout 300

• • weber.tec glass 302

• • • • weber.tec trafic 304

• • weber.tec nomix 306

• • weber.tec refract 308

• • weber.tec AM5 310

• • weber.tec AM5 fino 312
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tRAtAMento de Pontos sinGulARes

ÂnGulos  
eM constRuÇões 
enteRRAdAs

ÂnGulos eM zonAs  
de ReceÇÃo de ÁGuA

FissuRAs  
(seM FuGA de ÁGuA)

1

2

3

em reservatórios de água potável 
proceder como o exemplo anterior, 
utilizando como revestimento a ar-
gamassa weber.dry KF. 

em coberturas, varandas ou zonas de 
água (balneários, w.c., cozinhas], usar 
a banda especial weber.dry banda 
instalada entre duas camadas de  
weber.tec 824 ou weber.dry lastic 
(conforme as utilizações).

e m  a l t e r n at i va , re a l i za r  m e i a 
cana, após romper o ângulo, com 
argamassas weber.rep basic  ou 
weber.tec rapid. Aplicar weber.
dry rede, entre duas camadas de 
weber.tec 824 ou weber.dry lastic 
(conforme as utilizações).

romper o ângulo, numa profundidade 
de 2 cm, formando arestas retas.

selar a zona do ângulo com argamas-
sa impermeável: weber.tec rapid ou 
weber.dry stop se existir entrada de 
água.

re a l iz a r  u m a  m e i a  c a n a ,  c o m  
weber.rep basic, weber.tec rapid 
ou weber.floor rep com um raio de 
curvatura de cerca de 5 cm. deixar 
endurecer, no mínimo 24 horas.

microfissuras (menos de 0,2 mm): apli-
car uma camada de weber.tec 824. 
colocar uma malha de fibra de vidro 
weber.dry rede que sobressaia 5 cm 
por cada lado da fissura. deixar secar 
e recobrir a malha com nova camada 
de weber.tec 824. deixar secar, no 
mínimo 12 horas. 

pequenas fissuras (de 0,2 a 2 mm): abrir 
a fissura (2x1 cm) e selá-la com weber.
flex pu; deixar secar pelo menos 3 dias 
e proceder como nas microfissuras.

A aplicação de produtos de revestimento exige muitas vezes tratamentos prévios  
a realizar em pontos muito concretos das construções. 
A qualidade de funcionamento de uma obra recomenda uma atenção particular  
a certos pontos que se podem definir como singulares.
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AncoRAGens coRRentes

JuntAs estRutuRAis 
(eM teRRAÇos)

tubos e cAnAlizAÇões  
de PeQueno diÂMetRo

tubos e cAnAlizAÇões  
de Médio  
e GRAnde diÂMetRo

5

4

6

7

usar a banda especial para  juntas  
weber.dr y banda , ader ida  aos 
bordos com a membrana de imper-
meabilização (weber.dry lastic ou 
weber.tec 824), em forma de “omega” 
para o interior da junta.
rematar com cordão de espuma de 
polietileno e uma banda de geotextil 
colada e revestida com a membrana de 
impermeabilização (weber.dry lastic 
ou weber.tec 824).

perfurar a parede para obter uma se-
ção ligeiramente superior ao diâmetro 
do tubo.

Abrir os lados com 1 cm de largura e 4 
cm de profundidade. eliminar o pó e 
limpar. colocar o tubo.

com as superfícies secas, colocar um 
cordão de mastique de poliuretano, 
envolvendo o tubo e deixar secar. 
encher com weber.tec rapid.

realizar a forma de ancoragem. limpar 
e eliminar o pó. verificar que a profun-
didade e a largura estão em função do 
diâmetro da selagem. 

 humedecer o suporte. realizar a anco-
ragem com weber.tec rapid. estará fixo 
ao fim de 1 hora aproximadamente. 
Aguardar 24 horas para colocar em 
carga. 

para ancoragens correntes hori-
zontais, também pode utilizar-se  
weber.tec grout (argamassa fluída).

perfurar a parede para obter uma 
seção superior ao diâmetro do tubo 
em 2 a 3 cm.

instalar uma cofragem estanque, nas 
faces da parede, envolvendo o tubo.

realizar a selagem com weber.tec 
grout. remover o excesso de arga-
massa após a secagem.
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PRodutos RelAcionAdos

Questões RelAcionAdAs

As soluções tradicionais (como telas asfálticas ou pin-
turas betuminosas) não resistem à contra pressão de 
água. A má impermeabilização pode pôr em perigo 
as instalações eletromecânicas do elevador, levando 
mesmo à sua interdição legal.

para garantir a proteção da caixa do elevador, é preciso 
efetuar um tratamento que: garanta a boa impermea-
bilização e resista à contra pressão da água.

os fossos dos elevadores estão nas zonas mais baixas 
dos prédios, inclusive abaixo do nível das águas subter-
râneas. As paredes das caixas de elevador apresentam 
muitas vezes defeitos, tais como fissuras e pontos 
singulares sem tratamento, danos no betão.

os encontros do fundo com as paredes são com fre-
quência pontos de infiltração de água, bem como 
os pontos de ancoragem nas paredes e no chão das 
estruturas metálicas que suportam a instalação.

weber.dry stop
Argamassa de selagem de fugas  
de água p. 286

weber.tec rapid
Argamassa para fixações e reparações  
rápidas p. 298

tratamento de pontos singulares p. 230 e 231

impermeabilização 
interior de uma 
caixa de elevador

problemA

1 2

3 4
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PRodutos utilizAdos

sobre superfícies regulares de betão, humedecer o suporte e aplicar 
duas camadas cruzadas de weber.dry KF, até uma espessura de 2 
mm. A segunda camada será aplicada após secagem da primeira.

sobre superfícies irregulares ou sobre alvenaria, humedecer 
bem o suporte e aplicar weber.dry KG, numa espessura mínima 
de 1 cm. espessuras superiores a 15 mm devem ser realizadas 
por camadas sucessivas.

limpar bem o suporte, eliminando todas as zonas degradadas e 
materiais soltos. nos ângulos e arestas, romper o ângulo, abrindo 
um roço e selar com weber.dry stop se houver infiltração de água, 
ou weber.tec rapid em caso contrário, realizando na mesma 
operação a meia cana de transição (ver “tratamento de pontos 
singulares” págs. 230 e 231).

As selagens da estrutura metálica devem ser refeitas utilizando 
weber.tec rapid ou weber.dry stop no caso de existirem fugas 
de água. outros pontos de penetração direta de água devem 
ser picados, formando arestas retas numa largura mínima de 
2 cm e tapados com weber.dry stop.

weber.dry KG

reboco de 
impermeabilização.
p. 274

weber.dry KF

Argamassa  
fina de 
impermeabilização.
p. 272

solução weber

1 2

3 4
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PRodutos RelAcionAdos

Questões RelAcionAdAs

é necessário um tratamento da superfície interna em 
contacto com a água que garanta a impermeabilidade 
dos reservatórios enterrados, submetidos à pressão e 
contra pressão da água...

... ao mesmo tempo que assegure as condições de 
potabilidade da água.

A natureza dos materiais utilizados na construção dos 
reservatórios não garante a sua impermeabilidade. A 
pressão da água provoca tensões nos materiais que 
podem originar pontos de rutura.

A realização de revestimentos tradicionais (ex: rebocos 
ricos em cimento) não garante impermeabilidade 
suficiente, para além de facilmente apresentarem 
problemas de degradação.

weber.dry stop
Argamassa de selagem de fugas  
de água p. 286

weber.rep basic
Argamassa de reparação não estrutural de 
betão com fibras classe r2 p. 290

weber.rep express
Argamassa com fibras para reparação 
estrutural de betão classe r3 p. 292

weber.rep rapide
Argamassa com fibras para reparação 
estrutural de betão classe r4 p. 294

weber.rep fer
revestimento anticorrosivo, 
pronto aplicar      p. 296

weber.rep 750
Argamassa protetora anticorrosiva para 
armaduras de betão      p. 297

tratamento de pontos singulares p. 230 e 231

reparação de betão com danos  
superficiais p. 250

reparação de betão com danos  
estruturais p. 252

garantir a 
impermeabilidade 
de um depósito 
de água potável 

problemA

1 2

3 4
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PRodutos utilizAdos

sobre superfícies lisas em betão ou reboco de cimento aplicar 
duas camadas cruzadas de weber.dry KF (alisar a última camada 
com talocha de inox). sobre superfícies irregulares humedecer o 
suporte e aplicar weber.dry KG numa espessura mínima de 1 cm.

passadas no mínimo duas semanas da aplicação, a superfície 
revestida deve ser bem lavada e limpa. em seguida, deve 
encher-se o depósito e realizar-se uma prova de gosto. no caso 
da água ainda apresentar um ligeiro gosto deve rejeitar-se esta 
água e aguardar mais alguns dias antes de encher novamente 
o depósito. A maioria das vezes deve ser necessário encher o 
depósito duas vezes.

lavar o suporte com jato de água em pressão, de modo a 
obter uma superfície limpa e isenta de materiais soltos. tratar 
adequadamente os pontos singulares (fissuras, ângulos, esqui-
nas...), – ver “tratamento de pontos singulares” págs. 230 e 231.

proceder à reparação dos danos que possam existir nas pare-
des do reservatório. se forem em betão, ver “reparar betão’’,  
págs. 250 a 253; se forem em alvenaria, utilizar a argamassa 
de reparação weber.rep basic.

weber.dry KG

reboco de 
impermeabilização.
p. 274

weber.dry KF

Argamassa  
fina de 
impermeabilização.
p. 272

solução weber

1 2

3 4
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PRodutos RelAcionAdos

Questões RelAcionAdAs

no betão armado, a água infiltrada e o ar podem oxidar 
as armaduras, provocando a sua degradação.

também, os revestimentos (cerâmica e pintura) não 
são estanques por si mesmos. Assim, os revestimen-
tos de impermeabilização devem resistir à pressão 
e contra-pressão da água, resistir à agressividade 
química da água e aguentar as deformações que as 
paredes possam sofrer.

As paredes de betão poroso ou de alvenaria, não são 
completamente impermeáveis.

por outro lado, os materiais não têm resistência sufi-
ciente à pressão (piscina cheia) ou à contra-pressao 
(piscina vazia) da água. Além disso, podem fissurar, por 
ação das deformações introduzidas pelo movimento da 
água no interior ou, ainda que a estrutura seja estável, 
devido às diferenças de temperatura e intempéries.

weber.rep basic
Argamassa de reparação não estrutural de 
betão com fibras classe r2 p. 290

weber.tec rapid
Argamassa para fixações e reparações  
rápidas p. 298

tratamento de pontos singulares p. 230 e 231

reparar betão p. 250 a 253

impermeabilização 
de uma piscina 
antes da colagem 
de revestimento 
cerâmico

problemA

1 2

3 4
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PRodutos utilizAdos

sobre suportes correntes (betão, reboco de cimento, alvenaria 
de blocos de betão), aplicar weber.tec 824 em duas camadas.

sobre suportes estáveis em betão, poderá ser aplicado o  
weber.dry KF (solução não deformável), em duas camadas 
cruzadas com rede de fibra de vidro (4 x 4mm), entre as duas 
camadas.

sondar as superfícies de aplicação. eliminar zonas defeituosas 
e revestimentos antigos. limpar com cuidado, usando água 
à pressão. em suportes de betão, reparar as zonas danifica-
das (ver págs. 250 a 253). se existem fissuras importantes, 
picar formando arestas retas e tapar com weber.rep basic 
ou weber.tec rapid.

tratar adequadamente todos os pontos singulares: tubagens, 
equipamentos instalados nas paredes, ângulos de transição 
fundo/paredes e paredes/paredes, (ver “tratamento de pontos 
singulares” págs. 230 e 231). se o suporte estiver demasiado 
irregular, regularizar com o reboco weber.dry KG.

weber.dry KG

reboco de 
impermeabilização.
p. 274

weber.tec 824

Argamassa 
monocomponente 
flexível de 
impermeabilização
p. 276

weber.dry KF

Argamassa  
fina de 
impermeabilização.
p. 272

solução weber

1 2

3 4
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PRodutos RelAcionAdos

Questões RelAcionAdAs

As paredes antigas encostadas aos terrenos, sofrem 
processos de degradação que favorecem a penetra-
ção da água. com o tempo depositam-se formações 
calcárias e sais cristalizados (salitres), provocando a 
degradação da parede e dos revestimentos. os locais 
tornam-se espaços insalubres.

para solucionar estes problemas, deverá revestir-se a 
face interior das paredes com um reboco de imper-
meabilização que resista à contra-pressão da água 
e que seja aplicado numa camada suficientemente 
espessa que consiga regularizar o suporte. esse reboco 
será weber.dry KG.

estes fenómenos aparecem porque as paredes não 
foram protegidas com um revestimento impermeável 
que resistisse à pressão da água, ou porque as juntas 
entre blocos ou tijolos deixam passar a água.

Além disso, as fissuras que aparecem frequentemente 
neste tipo de paredes, favorecem a passagem da água.

weber.dry stop
Argamassa de selagem de fugas  
de água p. 286

weber.rep basic
Argamassa de reparação não estrutural de 
betão com fibras classe r2 p. 290

tratamento de pontos singulares p. 230 e 231

prevenir ou tratar 
infiltrações 
em caves

problemA

1 2

3 4
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PRodutos utilizAdos

Amassar weber.dry KG mecanicamente (betoneira ou bate-
dor elétrico lento), com 3,5 a 4 litros de água limpa por saco. 
humedecer o suporte e estender o produto com uma talocha 
até conseguir uma espessura mínima de 10 mm. no caso de 
necessidade de espessuras maiores que 15 mm, realizar a 
aplicação em camadas sucessivas.

regularizar e realizar o acabamento com uma talocha, para 
obter uma superfície plana e regular, quando a argamassa 
tiver começado a endurecer.

picar os revestimentos degradados, eliminando os materiais 
soltos ou contaminados com salitres. lavar bem ou raspar 
para obter uma superfície limpa e resistente. em caso de 
infiltrações localizadas, picar formando arestas vivas e tapar 
com weber.dry stop.

reparar as juntas defeituosas (até 2 cm de profundidade). 
encher com weber.rep basic. tratar os pontos singulares 
conforme descrito em “tratamento de pontos singulares” 
págs. 230 e 231. humedecer o suporte.

weber.dry KG

reboco de 
impermeabilização.
p. 274

solução weber

1 2

3 4
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PRodutos RelAcionAdos

Questões RelAcionAdAs

muitas soluções disponíveis para impermeabilização 
apresentam custos elevados ou requisitos de aplicação 
só ao alcance de equipas especialmente preparadas, 
para além de exigirem demolições complicadas e 
dispendiosas. por outro lado, não são adequadas para 
a aplicação direta de revestimentos de acabamento, 
do tipo cerâmico ou pedra natural.

para prevenir estes problemas, é importante dispor de 
revestimentos de impermeabilização que se caracte-
rizem pela simplicidade de aplicação, compatibilidade 
com revestimentos existentes e eficácia adequada a 
cada situação.

o betão e as argamassas de regularização que consti-
tuem os materiais das lajes expostas às intempéries 
são materiais porosos, e por isso, permeáveis à infil-
tração da água. por outro lado, estas superfícies estão 
sujeitas a esforços de deformação provocados pelas 
variações de temperatura, podendo originar fissuras 
nos revestimentos utilizados.

em construções antigas, a exposição às condições 
climatéricas, a utilização e a degradação natural dos 
materiais, podem comprometer a impermeabilidade 
de um terraço ou varanda, originando infiltrações cuja 
origem é dificilmente localizável.

weber.col rapid fluid
colagem rápida de cerâmica em pavimentos 
interiores e exteriores p. 88

weber.dry banda
banda deformável para impermeabilização  
de juntas p. 288

colagem de cerâmica em varandas  
ou terraços p. 46

diagnóstico e preparação  
do suporte p. 226 e 227

tratamento de pontos singulares p. 230 e 231

reparação de betão com danos  
superficiais p. 250

impermeabilização 
de terraços 
e varandas, em 
construção nova 
ou reabilitação

problemA

1 2

3 4
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PRodutos utilizAdos

verificar as condições de escoamento do suporte, devendo 
possuir inclinação adequada. proceder à sondagem, eventual 
reparação e limpeza adequados à preparação do suporte 
para aplicação do revestimento de impermeabilização (ver 
“diagnóstico e preparação do suporte” págs. 226 e 227).

preparar as transições para as paredes envolventes, utilizando a 
banda específica weber.dry banda fixada entre duas camadas 
de weber.dry lastic ou de weber.tec 824, assim como nos 
cantos existentes.

usar weber.dry lastic em suportes completamente secos, 
em suportes com fissuras (não estruturais) sobre cerâmica 
(com utilização de camada intermédia de aderência), zonas 
não pedonais.

usar weber.tec 824 em áreas até 100 m2; em contí-
nuo ou em áreas superiores recorrendo a juntas de 
dilatação (ver “tratamento de pontos singulares”  
págs. 230 e 231).

weber.dry lastic

membrana 
líquida de 
impermeabilização 
de coberturas. 
p. 278

weber.tec 824

Argamassa 
monocomponente 
flexível de 
impermeabilização
p. 276

solução weber

1 2

3 4
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PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

Aplicar weber.dry lastic em duas ou três camadas 
cruzadas (ver ficha de produto), usando pincel, trin-
cha ou rolo. Em caso de utilização de armadura de 
fibra de vidro, aplicá-la sobre a primeira camada de 
membrana ainda fresca; aplicar mais duas camadas 
a cobrir integralmente a armadura.

Aplicar diretamente o revestimento com peças cerâmi-
cas, se for o caso, após pelo menos 72 horas, utilizando 
a cola e a argamassa de juntas adequadas das gamas 
weber.col e weber.color (ver “Colagem de cerâmica 
em varandas e terraços”).

Tratar as fissuras conforme indicado na secção “Diag-
nóstico e preparação do suporte”.

Para aplicação sobre suporte de cerâmica, aplicar 
um barramento de aderência e nivelamento com  
weber.col rapid fluid e deixar secar até 48 horas.

weber.col rapid fluid
Colagem rápida de cerâmica em pavimentos 
interiores e exteriores p. 88

weber.dry banda
Banda deformável para impermeabilização  
de juntas p. 288

Colagem de cerâmica em varandas  
ou terraços p. 46

Diagnóstico e preparação  
do suporte p. 226 e 227

Tratamento de pontos singulares p. 230 e 231

Reparação de betão com danos  
superficiais p. 250

Impermeabilização 
de terraços 
e varandas, em 
construção nova 
ou reabilitação 
(continuação)

43

21

solução wEBER (ConT.)
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PRODUTOS UTILIZADOS

sobre a 1ª camada ainda fresca, aplicar armadura de fibra de 
vidro, ficando integralmente coberta pelo produto.

se pretendido, aplicar diretamente o revestimento com peças 
cerâmicas, aguardando entre 4 e 6 dias, e utilizando a cola 
e a argamassa de juntas adequadas das gamas weber.col e 
weber.color (ver “Colagem de cerâmica em varandas e ter-
raços”).

Misturar o weber.tec 824 com água. Amassar lentamente 
durante alguns minutos até obter uma pasta homogénea 
e sem grumos.

Aplicar weber.tec 824 por barramento, em duas camadas, 
usando talocha metálica. A 1ª camada deverá ser aplicada com 
a face denteada (dente de 3 ou 4 mm) e a 2ª com a face lisa, no 
sentido dos sulcos, após endurecimento da camada anterior.

weber.dry lastic

Membrana 
líquida de 
impermeabilização 
de coberturas. 
p. 278

weber.tec 824

Argamassa 
monocomponente 
flexível de 
impermeabilização
p. 276

1 2

3 4
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PRodutos RelAcionAdos

Questões RelAcionAdAs

os terraços e varandas antigos, quando se pretende 
a sua reabilitação, estão condicionados pela obra já 
existente, o que condiciona as espessuras disponíveis 
para efectuar nova impermeabilização. para além 
disso, uma intervenção mais profunda provoca grande 
transtorno com a remoção de entulhos.

o weber.dry roll que é uma membrana pré-fabricada, 
permite efectuar uma impermeabilização sem a remo-
ção de muitos detritos de obra, e com a possibilidade 
de colar novo revestimento, sem que para tal, seja 
necessário grande incremento da altura do pavimento. 

A correcta impermeabilização aumenta o conforto 
do espaço e permite a manutenção do bom estado 
do edifício por um período mais alongado. é também 
conveniente criar condições para possibilitar a circula-
ção sobre os revestimentos que são colocados sobre 
a impermeabilização.

muitos suportes apresentam fragilidades. tais como 
sejam suportes friáveis ou microfissuras. por outro lado 
as constantes cargas e variações térmicas contribuem 
para a deformação dos suportes.

weber.col flex M
colagem de peças cerâmicas de médio formato 
em exteriores p. 82

weber.color epoxy
Argamassa para juntas em ambientes 
quimicamente exigentes p. 102

impermeabilização 
de terraços 
e varandas 
com membranas 
pré-fabricadas 
antes da colagem 
de cerâmica 
ou pedra

colagem de cerâmica em varandas  
ou terraços p. 46

diagnóstico e preparação  
do suporte p. 226 e 227

tratamento de pontos singulares p. 230 e 231

reparação de betão com danos  
superficiais p. 250

problemA

1 2

3 4
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PRodutos utilizAdos

com a talocha dentada de 4 mm espalhar a cola no supor-
te na zona de cada uma das partes previamente cortadas. 
com a mesma cola da colagem do weber.dry roll, espalhar 
com a talocha dentada de 4 mm nas zonas das uniões de 
topo e laterais, na largura do weber.dry roll banda, aplicar o 
weber.dry roll banda e com a parte lisa da talocha garantir 
que há total transferência do produto.

A ligação do weber.dry roll banda à parede deve ser feita com 
weber.color epoxy para garantir aderência e estanquidade 
total. caso seja utilizado o weber.dry roll na parede, deve 
ser colado sobre o weber.dry roll banda, não sendo neces-
sário o weber.color epoxy. utilizar weber.dry roll canto in e 
weber.dry roll canto out na execução dos cantos em função 
dos contos interiores ou exteriores.
de seguida, efetuar a colagem do revestimento com o  
weber.col flex M ou outra superior se necessário.

caso haja necessidade de tratamento de fissuras, regula-
rizações ou criação de pendentes no suporte seleccionar o 
produto mais adequado da gama weber.floor ou da gama 
weber.rep, pelo menos 48 horas antes.
regularizações até 10 mm podem ser feitas com o weber.
col flex M aquando do processo de colagem da membrana.

na preparação dos trabalhos cortar a membrana nas medidas 
exactas que se pretende para preencher a zona a impermeabi-
lizar. os topos ou laterais encostam totalmente uns aos outros, 
sem sobreposição da membrana. nas juntas de dilatação 
cortar à face para não as sobrepor (efectuar tratamento nas 
juntas de dilatação). A cor preta do weber.dry roll fica virada 
para o suporte.

weber.dry roll

weber.color epoxy

Argamassa epoxy  
de elevada  
resistência química 
para colagem  
e betumação  
de revestimentos 
cerâmicos. Adequada 
para piscinas.
p. 102

weber.col flex M

cimento-cola 
flexível com elevada 
resistência à água 
para colagem  
de cerâmica  
de pequeno  
e médio formato 
em exteriores. 
Adequado  
para piscinas.
p. 82

weber.col flex M

membrana  
pré fabricada de 
impermeabilização 
e desacoplamento
p. 280

solução weber
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Questões RelAcionAdAs

A infiltração de água para os pavimentos ou paredes 
provoca degradação dos revestimentos nos compar-
timentos inferiores ou adjacentes.

para prevenir a existência de tais problemas, é neces-
sário efetuar um tratamento prévio de impermeabili-
zação dos suportes, utilizando uma solução capaz de 
conter a água infiltrada e apta a receber com facilidade 
a colagem de peças em cerâmica ou pedra natural.

As juntas entre as peças constituem pontos potenciais 
de passagem de água, mesmo sendo hidrofugadas.

os encontros entre paredes e pavimentos sofrem 
esforços com alguma importância e apresentam com 
frequência fissuras que favorecem a passagem de 
água.

weber.dry banda
banda deformável para impermeabilização  
de juntas p. 288

diagnóstico e preparação  
do suporte p. 226 e 227

tratamento de pontos singulares p. 230 e 231

impermeabilização 
de pavimentos e 
paredes interiores 
antes da colagem 
de cerâmica
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PRodutos utilizAdos

Aplicar sobre suporte o weber.tec 824 de acordo com as re-
comendações na ficha técnica do produto (págs. 276 e 277).

Aguardar 20 horas, após a última camada para colar cerâmi-
ca. em função da peça a colar, selecionar os produtos mais 
adequados das gamas weber.col e weber.color.

verificar o estado dos suportes para a aplicação da solu-
ção (ver “diagnóstico e preparação do suporte”). usar  
weber.tec 824, argamassa monocomponente flexível.

tratar os ângulos de ligação entre superfícies:
- com banda específica weber.dry banda, colada com 

weber.tec 824;
- com weber.dry rede 90 incorporada na primeira de duas 

camadas de weber.tec 824 aplicadas com talocha ou trincha.

weber.tec 824

Argamassa 
monocomponente 
flexível de 
impermeabilização
p. 276

solução weber
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Questões RelAcionAdAs

quanto mais poroso é o betão, mais favorecida está a 
passagem da humidade e do ar. As armaduras ficam 
desprotegidas, oxidam-se, e provocam a degradação 
do betão.

é fundamental assegurar uma boa impermeabilização 
pelo exterior antes de enterrar as paredes, com uma 
solução que resista:
- à pressão da água,
- à pressão do terreno.

A superfície apresenta-se húmida, os revestimentos 
degradam-se muito rapidamente. por vezes desen-
volvem-se microrganismos.

Aparecem com frequência infiltrações de água através 
das paredes, que não resistem à contra-pressão da 
água existente no terreno. As juntas de alvenarias 
também deixam passar água.

weber.rep basic
Argamassa de reparação não estrutural de 
betão com fibras classe r2 p. 290

diagnóstico e preparação  
do suporte p. 226 e 227

tratamento de pontos singulares p. 230 e 231

Aumentar a drenagem dos solos  
em torno de uma habitação p. 360

impermeabilização 
de paredes 
enterradas 
pelo exterior

problemA
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PRodutos utilizAdos

o weber.dry fondo depois de bem misturado deve ser aplicado 
com trincha ou rolo em duas camadas cruzadas.

em suportes que necessitam de regularização, aplicar  
weber.tec superflex more, numa 1.ª camada a encher as 
irregularidades. com a talocha, aplicar mais duas camadas 
sobre toda a área a impermeabilizar.

Aguardar que as paredes de betão estejam estabilizadas (pelo 
menos 28 dias). eliminar a sujidade, leitadas e resíduos de óleo 
descofrante, através de lavagem com água a alta pressão. 
reparar todos os buracos e defeitos no suporte, usando a 
argamassa de reparação weber.rep basic.

como pintura impermeabilizante utilizar o weber.dry fondo. 
em caso de maiores exigências, utilizar weber.tec superflex 
more, solução betuminosa espessa de impermeabilização. o 
weber.tec superflex more, pode ainda servir para efetuar a 
colagem dos sistemas de isolamento.

weber.dry fondo

emulsão 
betuminosa de 
impermeabilização. 
p. 284

weber.tec superflex more

pasta betuminosa 
flexível de elevado 
rendimento. 
p. 282

solução weber
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Questões RelAcionAdAs

A degradação superficial do betão, para além do de-
sagrado estético que provoca, facilita a infiltração das 
águas que resultará na degradação das armaduras, 
criando problemas de resistência estrutural.

para proceder à reparação destes danos, deverá ser 
utilizada uma argamassa específica para reparação 
superficial de betão, com características que permitam:
- resistências mecânicas adequadas;
- deformabilidade semelhante ao betão.

As superfícies de betão, nomeadamente aquelas que 
se encontram visíveis (em pilares, paredes, vigas, etc.), 
apresentam muitas vezes problemas provocados pela 
exposição aos elementos atmosféricos ou ambientes 
com alguma agressividade.

por outro lado, deficiências na qualidade dos seus cons-
tituintes, no fabrico e nos processos de betonagem, 
provocam muitas vezes defeitos superficiais mesmo 
em elementos recentemente executados (chochos, 
ninhos de inertes, juntas de betonagem, esquinas, etc.).

tratamento de pontos singulares p. 230 e 231

reparação de 
betão com danos 
superficiais

problemA
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PRodutos utilizAdos

Amassar weber.rep basic com cerca de 3,5 a 4 litros de água 
limpa por saco, misturando até obter uma massa plástica, 
homogénea e sem grumos. Aplicar weber.rep basic com 
colher, enchendo e compactando bem a zona a reparar, em 
camadas de 0,5 a 2 cm de espessura máxima.

realizar o acabamento com a ajuda de uma talocha plástica 
perfurada ou de poliestireno duro. efetuar cura húmida da 
superfície exposta, molhando frequentemente durante pelo 
menos 48 horas após a aplicação, para diminuir o risco de 
fissuração por retração durante o processo de presa.

limitar as zonas a reparar, criando arestas vivas, de modo que 
a argamassa de reparação fique com a espessura mínima 
recomendada, ou seja, 0,5 cm.

picar a zona a reparar, eliminando materiais soltos e criando 
rugosidade na superfície, limpar ao máximo poeiras, suji-
dades, resíduos de óleos descofrantes, restos de pinturas, 
etc. humedecer cuidadosamente o suporte, algumas horas 
antes da aplicação da argamassa de reparação e deixar secar 
a superfície.

weber.rep basic

Argamassa 
com fribras de 
reparação não 
estrutural de betão 
classe r2.
p. 290

solução weber
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Questões RelAcionAdAs

estas degradações podem ser devidas à utilização de 
composições desadequadas, a deficiências no processo 
de execução, ou a fenómenos físicos e químicos cau-
sados pela sua utilização (ciclos gelo/degelo, sobre-
cargas de utilização, ações acidentais, carbonatação, 
ambientes quimicamente agressivos, etc).

A reparação deve ser realizada com materiais que per-
mitam restabelecer um meio protetor das armaduras 
(ph alcalino, proteção contra a penetração da água) e 
as necessárias características de resistência mecânica 
(resistência à compressão, módulo de elasticidade, 
aderência ao betão e às armaduras, etc.).

os danos mais graves existentes em elementos de 
betão armado são aqueles que se relacionam com as 
consequências da degradação das armaduras, que oxi-
dam e expandem por exposição a agentes agressivos.

estes danos, que se manifestam através de fissuração, 
destacamento de partes de betão e exposição visual 
das armaduras oxidadas, podem, dependendo da sua 
extensão e gravidade, comprometer e colocar em 
risco a segurança estrutural do elemento construtivo 
afetado.

weber.rep fer
revestimento anticorrosivo, pronto a aplicar  
 p. 296

weber.rep 750
Argamassa protetora antocorrosiva para 
armaduras de betão p. 297

guia de escolha 
reparação e regularização de betão p. 228

diagnóstico e preparação  
do suporte p. 226 e 227 

tratamento de pontos singulares p. 230 e 231

reparação de 
betão com danos 
estruturais

problemA
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PRodutos utilizAdos

Amassar o produto escolhido com água limpa, e aplicar com 
colher, enchendo e compactando bem a zona a reparar.

realizar o acabamento com a ajuda de uma talocha plástica 
perfurada ou de poliestireno duro. efetuar cura húmida da 
superfície exposta, molhando frequentemente durante pelo 
menos 48 horas após a aplicação, para diminuir o risco de 
fissuração por retração durante o processo de presa.

sondar as superfícies para detetar zonas descoladas. recortar 
as zonas a reparar, formando arestas retas. picar a zona a 
reparar, eliminando materiais soltos e criando rugosidade 
na superfície. descobrir as armaduras oxidadas e limpar a 
ferrugem por escovagem ou, de preferência, com jato de 
areia. limpar todo o pó.

Aplicar, com pincel, weber.rep fer ou weber.rep 750 nas ar-
maduras já limpas. Após secagem do primário, humedecer 
abundantemente o betão e deixar absorver a água.

Argamassa 
com fibras 
para reparação 
estrutural de betão 
- classe r3.
p. 292

weber.rep express

Argamassa 
com fibras para 
reparação estrutural 
de betão - classe r4.
p. 294

weber.rep rapide

solução weber
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Questões RelAcionAdAs

Acresce que necessita de tempos de espera elevados 
para colocação em serviço, o que dificulta a atividade 
normal neste tipo de locais.

A solução será efetuar as reparações com argamassas 
modificadas com polímeros e reforçadas com fibras, 
que proporcionem uma boa aderência, boas resistên-
cias mecânicas e um tempo de colocação em serviço 
adequada a cada caso.

o tráfego de veículos e empilhadores acelera a degra-
dação de zonas danificadas nos pavimentos em betão.

As reparações habituais realizadas com argamassa 
tradicional (cimento e areia), não apresentam resulta-
dos duradouros, porque as resistências mecânicas não 
são suficientes para suportar o tráfego, nem oferecem 
uma aderência adequada ao suporte de betão antigo.

weber.rep fer
revestimento anticorrosivo, pronto aplicar 
 p. 296

weber.rep 750
Argamassa protetora antocorrosiva para 
armaduras de betão p. 297 

diagnóstico e preparação  
do suporte p. 226 e 227 

tratamento de pontos singulares p. 230 e 231

reparações 
localizadas 
em pavimentos 
de betão
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PRodutos utilizAdos

em caso de reparações urgentes e solicitações de maior re-
sistência à abrasão, utilizar weber.tec trafic, amassando com 
cerca de 3 litros de água por saco, durante cerca de 3 minutos. 
Aplicar pelo menos 3 cm de espessura. para reparações rápidas 
sem grande solicitação de desgaste, utilizar weber.rep rapide, 
aplicado em espessuras de pelo menos 2 cm.

Aplicar os materiais, compactando cuidadosamente, de modo 
a preencher integralmente a zona a reparar. humedecer a 
superfície da argamassa, durante o seu endurecimento, para 
evitar a perda de água por evaporação.

sondar a superfície para detetar as zonas mal aderidas, para 
serem removidas. cortar o pavimento com a ajuda de disco 
de corte, com uma separação mínima de 2 cm em relação à 
zona a reparar, procurando limites retos.

picar toda a zona a reparar, limpar o suporte e eliminar ao 
máximo os restos de poeira, sujidade, gordura, etc. humedecer 
cuidadosamente o suporte, algumas horas antes da aplicação 
da argamassa de reparação.

weber.tec trafic

Argamassa para 
fixações em áreas 
de tráfego urbano.
p. 304

Argamassa 
com fibras 
para reparação 
estrutural de betão 
classe r4.
p. 294

weber.rep rapide

solução weber
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Questões RelAcionAdAs

... ou simplesmente efetuar uma regularização ou 
revestimento de acabamento mais generalizado.

A solução será utilizar argamassas especificas, ricas 
em cimento, cargas minerais e aditivos específicos 
que permitam um trabalho rápido e eficiente com 
garantias de bom acabamento e durabilidade.

existe muitas vezes a necessidade de eliminar irregu-
laridades resultantes da cofragem ou de má vibração 
do betão durante a betonagem.

é frequente também haver a necessidade de corrigir 
a superfície de juntas de betonagem...

diagnóstico e preparação  
do suporte p. 226 e 227 

tratamento de pontos singulares p. 230 e 231

regularização 
de superfícies 
em betão
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PRodutos utilizAdos

weber.rep basic (reparações localizadas) - misturar com 
aproximadamente 4 litros de água por saco, até obter uma 
pasta homogénea. deixar repousar 2 minutos. Aplicar com 
talocha inox e acabar com talocha plástica ou poliestireno 
duro; em tempo quente ou seco, humedecer de novo depois 
da aplicação, efetuando uma cura húmida.

weber.rev pasta (textura lisa) - misturar os dois com-
ponentes até obter uma mistura homogénea. Aplicar 
weber.rev pasta com uma talocha de inox, em camadas finas 
sucessivas, apertando até obter acabamento liso.

os suportes devem estar limpos e coesos, sem materiais soltos, 
poeiras nem restos de óleos de descofragem.

realizar lavagem com jato de água a alta pressão no caso 
de aplicação de revestimento de áreas extensas com  
weber.rep basic.

weber.rep basic

Argamassa  
de reparação não 
estrutural de betão 
com fibras classe 
r2.
p. 290

weber.rev pasta

Argamassa fina 
para acabamento 
de paredes e tetos 
exteriores.
p. 206

solução weber
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Questões RelAcionAdAs

em exteriores, a água da chuva penetra pelas fendas, 
provocando a oxidação dos elementos metálicos, o 
que implica o futuro desprendimento dos mesmos.

A solução é uma argamassa de presa rápida com retra-
ção controlada de modo a evitar a fissuração e aditivos 
que protejam os elementos metálicos da oxidação.

As soluções tradicionais, como cimento rápido, ou o uso 
de gesso ou outros aditivos, originam regularmente 
problemas relacionados com retração da argamassa...

... o que leva a fissuras que colocam em risco a dura-
bilidade da fixação.

diagnóstico e preparação  
do suporte p. 226 e 227 

tratamento de pontos singulares p. 230 e 231

realização 
de ancoragens 
correntes 
de elementos 
metálicos
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PRodutos utilizAdos

Amassar weber.tec rapid em pequenas quantidades. Aplicar 
imediatamente, com colher de pedreiro, após amassar. inse-
rir o elemento a selar, pressionando-o contra a argamassa, 
e fixá-lo de maneira a que não mexa durante a presa de  
weber.tec rapid.

Alisar com colher ou talocha. Ao fim de uma hora poderá ser 
retirado o suporte provisório, porque a argamassa já terá 
endurecido o suficiente para suportar o elemento ancorado.

As ancoragens devem realizar-se tendo em conta a profun-
didade e diâmetro do elemento a selar.

limpar e eliminar poeiras e sujidade. molhar o suporte. Aplicar 
weber.tec rapid assim que o brilho superficial desapareça.

weber.tec rapid

Argamassa 
para fixações e 
reparações rápidas. 
p. 298

solução weber
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Questões RelAcionAdAs

... a ancoragem de varões ou pernos de ligação entre 
elementos construtivos, são trabalhos delicados e de 
elevado grau de exigência para os produtos utilizados.

A solução será a utilização de uma argamassa suficien-
temente fluida para conseguir penetrar em espaços 
estreitos e de elevadas prestações, capaz de resistir 
às solicitações a que se encontra sujeita.

o nivelamento e fixação de equipamentos e máqui-
nas...

... a montagem de elementos pré-fabricados em betão 
e de bases de pilares em estruturas metálicas...

diagnóstico e preparação  
do suporte p. 226 e 227

realização 
de selagens 
e ancoragens 
de elevadas 
prestações

problemA
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PRodutos utilizAdos

Amassar weber.tec grout com 3,5 litros de água; lançar o 
material por gravidade, permitindo que flua ao longo da 
extensão a encher, empurrando o ar até ultrapassar o nível 
máximo de enchimento, para garantir que todo o espaço 
interior foi preenchido. o excesso de material será removido 
após o endurecimento.

proteger weber.tec grout, da ação do tempo, durante as pri-
meiras 48 horas, através de cura húmida ou da aplicação de 
panos húmidos sobre a superfície exposta.

limpar muito bem as superfícies de contacto (ver “diagnóstico 
e preparação do suporte” págs. 226 e 227). criar superfícies 
rugosas e com contornos em aresta; weber.tec grout deve 
ficar confinado, pelo que poderá ser necessário usar cofra-
gens. humedecer bem o suporte que estará em contacto 
com weber.tec grout.

quando forem usadas cofragens, prepará-las de modo que 
sejam estanques, prevendo um ponto de entrada da argamassa 
em forma de “bico de pato” e um ponto de saída do ar, para 
que não resultem bolsas de ar no interior.

weber.tec grout

Argamassa fluída 
para selagens 
de elevadas 
prestações.
p. 300

solução weber
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Questões RelAcionAdAs

A gama leca® bloco é composta por diversos tipos de 
blocos produzidos com betão leve vibrocomprimido 
em que os agregados naturais foram substituídos, 
em parte ou na totalidade, por agregados de argila 
expandida leca® com granulometria selecionada para 
realçar as suas características de resistência mecânica, 
leveza e isolamento.

o assentamento dos elementos leves de alvenaria 
leca® bloco com a utilização de argamassas leves, 
incorporando componentes comuns como seja a argila 
expandida leca®, resulta numa parede de compor-
tamento mais homogéneo e compatível. por outro 
lado, a utilização de argamassas leves conduz a uma 
maior economia associada ao custo de transporte e 
ao consumo por m2 de parede. 

A escolha da solução mais adequada para as paredes 
de um edifício deve ser objeto de uma reflexão cuidada 
e proporcional ao peso funcional das paredes - parti-
cularmente as paredes exteriores - no desempenho 
global da construção.

As Alvenarias leca® bloco em pano simples conciliam 
um excelente isolamento térmico e acústico com 
uma boa resistência mecânica, permitindo realizar 
paredes que satisfazem integralmente as exigências 
a considerar numa parede. para além disso, são fáceis 
de executar e o seu custo global é competitivo em 
relação às soluções tradicionais de paredes.

bloco térmico® leca®
bloco leve com desempenho térmico 
melhorado p. 122

Assentamento 
de alvenarias leves 
com argamassas 
leves
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PRodutos utilizAdos

no assentamento de alvenaria interior com elementos inter 
leca® (10 cm de espessura), utilizar a argamassa weber.tec 
AM5 fino. A argamassa será disposta nas juntas horizontais 
em dois cordões paralelos junto à face exterior do bloco, 
com espessura final de aproximadamente 2 mm. Aplicar a 
argamassa com máquina doseadora ajustan do a altura do 
cordão para 5 mm, antes de esmagamento.

A 1.ª fiada da alvenaria inter leca® será assente por encaixe 
sobre um perfil metálico nivelado; o remate vertical de topo 
será realizado por encaixe no mesmo perfil metálico. espalhar 
alguns metros de argamassa weber.tec AM5 e assentar os 
blocos inter leca® ajustando os encaixes horizontais e verticais 
neles existentes.

no assentamento de alvenarias simples com elementos 
leca® bloco de espessura superior a 15 cm, usar a argamassa 
weber.tec AM5. A argamassa será disposta nas juntas horizon-
tais em dois cordões paralelos junto à face exterior do bloco, 
com espessura pronta de aproximadamente 1 cm. pode ser 
aplicada à mão ou com recurso a um equipamento adequado 
que facilita o doseamento, o espalhamento e a localização 
dos cordões de argamassa.

As juntas verticais no bloco térmico® são secas devido ao 
sistema de encaixe, e nos blocos conforto® e isolsónico® 
existem juntas ocultas para preenchimento com argamassa. 
em tempo quente, é conveniente humedecer a superfície 
de contacto da argamassa com os blocos para evitar a sua 
secagem demasiado rápida. verificar o alinhamento e a ver-
ticalidade dos panos de parede.

weber.tec AM5 fino

Argamassa leve 
de assentamento 
de alvenaria em 
camada fina.
p. 312

weber.tec AM5

Argamassa  
leve para alvenaria.
p. 310

solução weber

1 2

3 4
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

Questões RelAcionAdAs

Acresce que o uso destes materiais tradicionais exige a 
limitação local do tráfego durante períodos alargados 
de tempo, aguardando o endurecimento do material.

será vantajoso portanto, a utilização de um material 
de fixação que proporcione resistência ao tráfego, 
durabilidade e rapidez de execução (presa rápida e 
incorporação de fibras metálicas), permitindo a rea-
lização de fixações e reparações de rápida colocação 
em serviço (3 horas).

A contínua passagem do tráfego automóvel e as 
agressões físicas e químicas provocadas por agentes 
atmosféricos, como o efeito gelo/degelo, as chuvas 
ácidas, etc...

... provocam degradação acentuada e rápida dos betões 
e argamassas correntes que na maioria dos casos 
fazem a fixação das tampas metálicas na via pública.

diagnóstico e preparação  
do suporte p. 226 e 227 

tratamento de pontos singulares p. 230 e 231

montagem rápida 
e duradoura 
de tampas 
na via pública

problemA

1 2

3 4
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PRodutos utilizAdos

Amassar weber.tec trafic com 2,8 a 3 litros de água. sobre o 
suporte humedecido, colocar uma camada de produto com 
cerca de 3 cm de altura, assentar o anel da tampa e nivelar 
em relação ao pavimento.

completar o enchimento, picando ou vibrando o microbetão, 
e realizar o acabamento com espátula ou talocha. proceder a 
cura húmida da superfície, para evitar a evaporação acelerada 
da água e consequente fissuração.

criar um anel no pavimento, em redor da posição da tam-
pa a fixar, com cerca de 10 cm de diâmetro, deixando uma 
profundidade que permita pelo menos 3 cm de espessura 
de argamassa de assentamento por baixo do anel metálico; 
deixar superfícies rugosas.

eliminar poeiras, gorduras e outros materiais soltos. verificar 
se o topo de betão do poço não tem fissuras e está suficien-
temente consistente para permitir a aderência de weber.tec 
trafic. humedecer o suporte antes da aplicação.

weber.tec trafic

Argamassa para 
fixações em áreas 
de tráfego urbano.
p. 304

solução weber

1 2

3 4
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

Questões RelAcionAdAs

por outro lado, a rapidez de endurecimento e a sim-
plicidade de operação são fatores decisivos para a 
realização de trabalhos satisfatórios.

realizar a fixação não estrutural de elementos verticais 
ao terreno (cercas, pequenos postes, sinais de transito, 
etc.) é um trabalho relativamente comum, mas que 
requer uma solução que proporcione segurança e 
durabilidade.

estas fixações estão sujeitas a um conjunto de agres-
sões provocadas pela água, os ciclos de gelo/degelo, 
pancadas, etc. o material de fixação deve por isso 
oferecer alguma garantia de resistência e durabili-
dade, sendo assim desaconselhável a utilização de 
argamassas/betão dosificados no local e sem controlo 
de propriedades.

fixação 
de elementos 
verticais ao 
terreno de forma 
simples

problemA

1 2

3
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PRodutos utilizAdos

posicionar e calçar o poste de modo a que se mantenha na 
sua posição final durante a operação. preparar a quantidade 
de água necessária por cada saco (5 litros) e verter metade da 
água no fundo do buraco e metade do pó sobre a água, sem 
mistura. “picar” o material com uma vara fina, para ajudar na 
mistura e a saída do ar. Aguardar que endureça um pouco e 
repetir a operação.

repetir a operação até atingir o nível definido para a estabili-
dade da fixação. molhar bem a superfície da última camada 
de pó para garantir a sua hidratação. deixar endurecer e tapar 
a superfície repondo o terreno envolvente do poste. remover 
os elementos de estabilização provisória.

A saint-gobain weber propõe a realização do trabalho de 
fixação não estrutural de elementos verticais com uma 
solução de fácil operação e rapidez de entrada em serviço:  
weber.tec nomix. trata-se de um microbetão que não necessita 
de mistura prévia com água e que endurece ao fim de cerca 
de 20 minutos.

Abrir um buraco no terreno com a profundidade adequada à 
estabilidade do poste a fixar e ao recobrimento superficial com 
o terreno, e largura/diâmetro superior em 15cm à do poste, em 
cada direção. procurar que o buraco tenha paredes verticais.

weber.tec nomix

microbetão para 
fixação rápida 
não estrutural de 
elementos verticais 
ao terreno
p. 306

solução weber

1 2

3 4
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

Questões RelAcionAdAs

... e argamassas de montagem que resistam até 
1000ºc, bem como a intempéries e até a águas agres-
sivas, se for o caso.

A weber propõe a solução adequada.

neste tipo de obras, os elementos construtivos (al-
venarias, argamassas, pedras, etc.) estão sujeitos a 
variações de temperatura muito importantes.

Assim é fundamental que estejam preparados para 
resistir nessas condições. no caso de execução de 
alvenarias para estes fins, é necessário usar peças de 
tijolo refratário, capazes de suportar temperaturas 
elevadas,...

diagnóstico e preparação  
do suporte p. 226 e 227 

tratamento de pontos singulares p. 230 e 231

montagem 
de uma lareira 
ou churrasqueira 
em tijolo

problemA

1 2

3 4
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PRodutos utilizAdos

misturar cada saco de weber.tec refract com 3,5 litros de água, 
até obter uma argamassa homogénea. Aplicar com colher, em 
espessura regular e contínua. Ajustar as peças, se necessário.

regularizar as juntas e verificar o nivelamento dos elementos, 
à medida do endurecimento da massa. efetuar uma limpeza 
geral.

limpar bem todas as peças eliminando poeiras e restos de 
gordura, para garantir uma boa aderência da argamassa.

humedecer os elementos de alvenaria, caso estes sejam 
muito porosos.

weber.tec refract

Argamassa 
refratária  
para montagem  
de alvenarias. 
p. 308

solução weber

1 2

3 4
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

Questões RelAcionAdAs

para este efeito é necessário que a argamassa de 
montagem tenha caraterísticas específicas, tais como 
retração controlada, resistências mecânicas adequadas, 
e impermeabilidade, que permitam a sua utilização 
tanto em interior como em exterior.

especialmente para esta utilização a weber desen-
volveu a solução weber.tec glass.

A correta montagem de um painel em blocos de vidro 
exige que se conheçam as suas caraterísticas e que 
se utilizem os materiais adequados para o efeito.

A maior parte das vezes, o uso de argamassas tradicio-
nais sem qualquer controle de propriedades, conjunta-
mente com a utilização de técnicas de aplicação menos 
corretas resultam em efeitos inestéticos, eliminando 
a intenção para a qual os painéis de blocos de vidro 
foram inicialmente projetados.

diagnóstico e preparação  
do suporte p. 226 e 227 

montar 
corretamente 
painéis em blocos 
de vidro

problemA

1 2

3 4
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PRodutos utilizAdos

ter o cuidado de incorporar as cruzetas distanciadoras entre 
cada bloco e as varetas de aço inoxidável na horizontal e vertical, 
se os painéis forem de tamanho médio. no caso de os painéis 
terem grandes dimensões (superiores a 10 m2) utilizar perfis 
em forma de “u” aparafusados às estruturas adjacentes*.

* ter em atenção que o limite máximo por painel é de 20 m2 (nenhum dos la-
dos do painel deve ter mais que 5 m) — acima deste valor realizar juntas de 
dilatação.

quando weber.tec glass começar a endurecer retirar as placas 
frontais dos distanciadores com uma colher de pedreiro. pre-
encher alguma falha de argamassa que possa ter resultado 
desta operação e efetuar o acabamento passando uma esponja 
limpa e humedecida. realizar a limpeza final com um pano 
seco e suave para evitar riscar a superfície do bloco de vidro.

verificar a planeza do suporte onde o painel de blocos de 
vidro vai ficar apoiado. limpar bem todas as peças eliminando 
poeiras ou restos de gordura.

Amassar 1 saco de weber.tec glass com 4 - 4,5 litros de água 
limpa até obter uma pasta homogénea, sem grumos. espalhar 
a argamassa pelo bloco de vidro e realizar o assentamento 
sobre o material deformável que deverá ser colocado entre a 
superfície de apoio e o próprio painel. o contorno do painel 
de blocos deverá ser realizado com uma junta perimetral 
deformável como remate com a estrutura envolvente.

weber.tec glass

Argamassa  
para montagem  
e rejuntamento  
de tijolo de vidro.
p. 302

solução weber

1 2

3 4
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

prodUToS rElacionadoS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

weber.rep basic
Argamassa de reparação não estrutural de 
betão com fibras classe R2 p. 290

Impermeabilização interior de uma caixa  
de elevador p. 232

Garantir a impermeabilidade  
de um depósito de água potável  p. 234

-  Impermeabilização em pressão e contra-pressão 
de água;

-  Depósitos de água potável, tanques, piscinas, etc.;
-  Construções enterradas como caves, parques sub-

terrâneos, caixas de elevador, galerias, túneis, etc.;
-  Em fundações e muros de contenção de terras;
-  Resiste ao contacto de águas agressivas e águas 

do mar.

compoSiÇão
- Cimentos, areias, resinas, sais ativos e aditivos.

aplicaÇão *
- Tempo de repouso depois de amassado: 2 minutos
- Tempo de vida da massa: 30 minutos
- Tempo de secagem: 4 horas
- Tempo de espera para revestir: 4 dias
- Espessura total: de 2 a 5 mm
- Tempo de espera para enchimento de depósito de 

água: 14 dias

obSErVaÇÕES
- Não resiste à fissuração do suporte;
- Em pavimentos e em caso de tráfego intenso, deve 

ser revestido;
- Não utilizar em meios ácidos (pH inferior a 5);
-  Deve usar-se uma malha fina (4x4 mm) de fibra de 

vidro antialcalina, entre as duas camadas, quando 
usado em suportes que possam sofrer algumas 
deformações.

SUporTE
- Suportes à base de cimento;
- Alteração potabilidades água: nula ***.

prESTaÇÕES **
- Granulometria: < 0,63 mm
- Densidade do produto amassado: 1,9
- Densidade do produto endurecido: 1,7
- Retração: < 1,4 mm/m 
- Aderência sobre betão: 1,5 mpa (15kg/cm2) 
- Resistência à flexotração: 6 mpa (60 kg/cm2)
- Resistência à compressão: 20 mpa (200kg/cm2)
- Resistência à tração: 1,5 mpa (15kg/cm2)
- Reação ao fogo: classe F
- Absorção de água por capilaridade: W2 
- Permeabilidade ao vapor de água: μ ≤ 35
- Aderência: ≥ 0,3 n/mm2  – pF: b
- Condutividade térmica (λ 10 dry): 1,11 W/m.k 
- Durabilidade (ciclos gelo-degelo): avaliação ba-

seada em disposições validadas no local de uso 
da argamassa

- Alteração da potabilidade da água: nula ***

conSUmo
- 3 a 4 kg/m2 (para 2 mm de espessura).

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

rEVESTimEnToS aSSociadoS
- Revestimentos associados: cerâmica, pinturas trans-

piráveis e argamassas.

*  Estes tempos foram medidos a 20ºC, podendo aumentar a baixa temperatura 
e diminuir com temperaturas mais elevadas.

**  Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

*** Atestado de compatibilidade com água potável emitido pela EPAL. 

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

ImPERmEAbILIzAçãO E TRATAmENTO DE HumIDADES
weber.dry KF



273

AR
GA

m
AS

SA
S T

éC
N

IC
AS

aplicaÇão do prodUTo

Amassar weber.dry KF com a ajuda de um mistu-
rador elétrico lento (500 rpm), com 6 a 7 litros de 
água limpa por cada saco, até obter uma massa 
homogénea e fluída com a consistência de uma 
tinta grossa.

Aplicar uma primeira camada, com uma trincha, 
no mínimo 2 kg/m2. Deixar secar, no mínimo, 4 
horas. Em suportes deformáveis, aplicar a malha 
de fibra de vidro, bem esticada e com sobrepo-
sições adequadas, enquanto a 1.ª camada de  
weber.dry KF se encontra fresca.

Humedecer a primeira camada e aplicar uma 
segunda, perpendicularmente à primeira. Com 
projeção mecânica realizar o acabamento com 
uma trincha, palustra, ou com uma esponja.

rEcomEndaÇÕES
-  Temperaturas de aplicação: 5°C a 35°C;
-  Não aplicar com gelo, em risco de gelo, suportes gelados, ou em processo de descongelamento;
-  Não se deve aplicar com pleno sol ou com o suporte muito quente;
-  Em subterrâneos, garantir uma boa ventilação, para evitar condensações;
-  Para assegurar a impermeabilização, a espessura final deve ser de pelo menos 2 mm em qualquer ponto;
- Limpar a ferramenta com água.

prEparaÇão do SUporTE
-  Os suportes devem estar sãos, limpos, resistentes, 

sem leitadas nem descofrantes (recomenda-se la-
vagem a alta pressão, ou com jato de areia);

-  O betão novo deve estar estabilizado (28 dias);
-  Encher todos os buracos e irregularidades do betão 

com weber.rep basic,
-  Encher as juntas entre blocos de betão com weber.

rep basic,
-  Tratar sempre os pontos singulares (ver pág. 230);
-  molhar bem o suporte antes da aplicação.

1 2 3

 weber.dry KF

Aplicação à trincha
mantém a potabilidade da água
Resiste a pressão positiva e negativa

ARGAmASSA fINA 
DE ImPERmEAbILIzAçãO

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg
Caixa de 4x5 kg 
COR: Cinza e branco



274

Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

prodUToS rElacionadoS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

weber.rep basic
Argamassa de reparação não estrutural  
de betão com fibras classe R2 p. 290

Impermeabilização interior de uma caixa  
de elevador p. 232

Garantir a impermeabilidade  
de um depósito de água potável  p. 234

Impermeabilização de paredes enterradas  
pelo exterior p. 248

-  Sempre que se necessite impermeabilizar e 
regularizar;

-  Impermeabilização de suportes submetidos a 
pressão ou contra-pressão de agua em: pavi-
mentos, paredes e tetos, trabalhos subterrâneos 
- caves, caixas de elevador, parques subterrâneos, 
túneis - depósitos, piscinas, tanques, fontes.

compoSiÇão
- Cimento, areias siciliosas e calcárias, sais ativos e 

aditivos.

aplicaÇão *
- Tempo de repouso do produto amassado: 2 minutos
- Tempo de vida do amassado: 45 minutos
- Revestível ao fim de 4 dias
- Espessura de aplicação: mínimo 10 mm, entre 5 a 

10 mm por camada
- Inicio de presa: 3 horas
- Tempo de espera para enchimento de depósito de 

água: 14 dias

obSErVaÇÕES
- Não utilizar em suportes fissurados ou em risco 

de fissuração;
- Não utilizar em meio ácido, com pH inferior a 5;
-  Deve reforçar-se com utilização de malha de fibra 

de vidro anti-alcalina (10x10 mm) incorporada entre 
duas camadas de reboco.

SUporTE
- Alvenarias e suportes à base de cimento.

prESTaÇÕES **
- Granulometria: max. 1,25mm
- Densidade do amassado: 1,9 g/cm3

- Densidade do produto endurecido: 1,9 g/cm3

- Retração: <1mm/m
- Aderência sobre betão: 1,4 mpa (14kg/cm2)
- Resistência à flexotração: 5 mpa (50 kg/cm2)
- Resistência à compressão: 20 mpa (200kg/cm2)
- Resistência à tração: 1 mpa (10kg/cm2)
- Resistência à pressão de água (Nf 18-855): perda 

<125cm3/ m2.24h
- Resistência à contra pressão de água (Nf 18-855)<: 

perda 125cm3/ m2.24h
- Reação ao fogo: classe a1 
- Absorção de água por capilaridade: W2 
- Permeabilidade ao vapor de água: μ ≤ 35
- Aderência: ≥ 0,3 n/mm2  – pF: a
- Condutividade térmica (λ 10 dry): 1,11 W/m.k
- Durabilidade (ciclos gelo-degelo): avaliação ba-

seada em disposições validadas no local de uso 
da argamassa

- Alteração da potabilidade da água: nula ***

conSUmo
- 20 kg/m2 (para 10 mm de espessura).

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

rEVESTimEnToS aSSociadoS
- Cerâmica, pinturas transpiráveis e argamassas.

*  Estes tempos foram medidos a 20ºC, podendo aumentar a baixa temperatura 
e diminuir com temperaturas mais elevadas.

**  Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

*** Atestado de compatibilidade com água potável emitido pela EPAL.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.dry KG
ImPERmEAbILIzAçãO E TRATAmENTO DE HumIDADES
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aplicaÇão do prodUTo

Amassar um saco de 25 kg de weber.dry KG com 
3,5 a 4 litros de água limpa, à mão ou usando um 
batedor mecânico lento (500 rpm). Humedecer 
o suporte.

Realizar uma primeira camada com 2 a 5 mm de 
espessura, passando uma talocha denteada sobre 
a superfície. Deixar secar, humedecer a superfície, 
e aplicar a restante espessura de reboco, em cama-
das sucessivas de 5 a 10 mm com uma espessura 
final mínima de 10 mm.

O acabamento pode ser realizado com uma ta-
locha ou esponja, segundo a textura desejada, 
depois de aguardado o tempo de maturação 
adequado. molhar a superfície acabada, 6 horas 
após a aplicação, durante 4 dias.

rEcomEndaÇÕES
- Temperaturas de aplicação: 5°C a 35°C;
-  Não aplicar sobre superfícies geladas ou em risco de 

gelar nas 24 horas seguintes à aplicação do produto, 
em pleno sol ou com o suporte quente;

- Não aplicar sobre suportes encharcados de água;
- Em caves, assegurar a ventilação, para evitar con-

densações;
-  Para assegurar a impermeabilização, aplicar com uma 

espessura mínima de 10 mm em qualquer ponto.

prEparaÇão do SUporTE
- Todos os suportes devem estar duros, resistentes e isentos de pó, sujidade ou gorduras (descofrantes p.e.);
-  Remover as partes não resistentes, como gesso e cal;
-  O betão novo deve estar estabilizado (28 dias);
-  Corrigir defeitos de planimetria superiores a 2 cm, com camadas sucessivas de weber.dry KG (1 cm por camada);
- Encher os buracos e irregularidades com weber.rep basic;
-  Tratar sempre os pontos singulares (ver pág. 230);
-  Humedecer sempre o suporte, pelo menos 3 horas antes da aplicação, bem como na altura da mesma.

1 2 3

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Cinza

 weber.dry KG

Aplicação como reboco tradicional
mantém a potabilidade da água
Resiste a pressão positiva e negativa

REbOCO DE 
ImPERmEAbILIzAçãO
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

prodUToS rElacionadoS

QUESTÕES rElacionadaS

weber.dry rede 50/90
Rede de fibra de vidro para impermeabilizações 
com proteção aos alcalis p. 289

Gama weber.col
Argamassas de colagem p. 70 a 87

Gama weber.color 
Argamassas coloridas para juntas p. 94 a 103

Impermeabilização de uma piscina antes  
da colagem de revestimento cerâmico p. 236

Impermeabilização de pavimentos  
e paredes interiores antes da colagem  
de cerâmica p. 246

- Paredes e pavimentos em areas humidas (casas 
de banho, cozinhas, etc), antes da colagem de 
cerâmica

- Piscinas
- Varandas e terraços
- Reservatórios de água para consumo humano
- muros de caves e fundações
- Superfícies microfissuradas à base de cimento

compoSiÇão
- Cimento, cargas minerais selecionadas e resinas 

redispersáveis.

aplicaÇão *
- Tempo de vida do amassado: 45 a 60 minutos
- Por camada não exceder 1,5 kg/m2, para evitar fissuras 

durante a secagem
- Intervalo entre camadas: 4 horas
- Tempo de espera para ser recoberto por cerâmica: 

20 horas
- Tempo de espera para expor à agua: 7 dias

obSErVaÇÕES
- Não aplicar sobre membranas betuminosas ou re-

vestimentos betuminosos em geral;
- Resistente aos uVs.

SUporTE
- betão, betonilhas e rebocos à base de cimento. 
- Ceramica ou pedra, exceto em Piscinas ou tanques.
- Gesso cartonado (aplicar weber.prim ad como 

primário).

prESTaÇÕES **
- Densidade em pó: 1,1 kg/dm3 
- Densidade em pasta: 1,58 kg/dm3

- Aderência: ≥ 1 n/mm2

- Capilaridade: ≤ 2,3 kg/(m2.h1/2)

conSUmo
- 3 a 4,2 kg/m2

conSErVaÇão
- 9 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

* Os tempos indicados, obtidos em condições ambientais normalizadas, poderão 
ser alongados a baixas temperaturas e encurtados a temperaturas mais elevadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.tec 824
ImPERmEAbILIzAçãO E TRATAmENTO DE HumIDADES
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aplicaÇão do prodUTo

Amassar o weber.tec 824, usando misturador 
elétrico de baixa rotação (500 rpm), para cada 
saco deve ser adicionado aproximadamente 5 
litros de água.

Aplicar weber.tec 824 em pelo menos duas cama-
das, usando talocha metálica. Aplicar a primeira 
camada, usando a face dentada de uma talocha 
metálica (3x3 mm), de forma a manter as formas 
da talocha dentada no produto aplicado no supor-
te. Incorporar rede de fibra de vidro na 1ª camada, 
usando para tal, a face lisa da talocha metálica, 
e ao mesmo tempo regularizando o produto.  

Após 4 horas aplicar a segunda camada com a 
face lisa da talocha metálica, repetir o processo 
se pretenderem mais camadas. Pontualmente 
em situações menos exigentes pode ser apli-
cado com trincha e sem incorporação de rede. 
Aplicar no mínimo 2 camadas (não usar mais 
de 1,5 kg/m2 por camada), garantir no mínimo 
3 kg/m2. Colar o eventual revestimento cerâ-
mico usando produtos da gama weber.col.

rEcomEndaÇÕES
-Temperaturas de aplicação: 5 a 30 ºC.
- Não aplicar em exposição a sol intenso, em suportes quentes ou em presença de vento forte.
- Não aplicar sobre suporte gelado, em processo de degelo, ou com risco de congelamento nas 24 horas 

seguintes.
- Humedecer previamente o suporte a revestir, quando este se apresentar particularmente quente ou 

absorvente.
- No caso de aplicação em locais pouco ventilados, promover a sua ventilação, recorrendo a meios mecâni-

cos se necessário
- Proteger da chuva nas primeiras 48 horas após aplicação
- Para aplicação em depósitos de água aguardar no mínimo 7 dias antes de encher. 
- A superfície revestida deve estar bem lavada e limpa. Em seguida, realizar uma prova de gosto.
- No caso de ainda apresentar um ligeiro gosto, deve rejeitar-se esta água e aguardar mais alguns dias antes 

de encher novamente o depósito.

prEparaÇão do SUporTE
- O suporte deve estar sólido, isento de poeiras e 

partes em vias de destacamento, eflorescências, 
vestígios de óleo descofrante e gorduras; pode 
apresentar alguma humidade superficial

- Eliminar irregularidades com alguma importância, 
que possam criar dificuldades à aplicação do produto 
ou variações de espessura importantes

- Demolir e reparar as partes degradadas com produ-
tos da gama weber.tec ou weber.rep.

- Tratar o remate de encontro do pavimento com as 
paredes, efetuando uma meia cana com argamassas 
da gama weber.rep, weber.tec ou weber.floor. Em 
alternativa, quando se pretende manter a esquina 
viva aplicar a banda deformável weber.dry banda.

1 2 3

 weber.tec 824

Revestível com Cerâmica ou Pedra. 
Apto para contacto direto e permanente 
com água potável. 

ARGAmASSA 
mONOCOmPONENTE 
fLExíVEL 
DE ImPERmEAbILIzAçãO

APRESENTAÇÃO: 
Saco de 20 kg, balde de 10 kg 
COR: Cinza
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

prodUToS rElacionadoS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

-  Impermeabilização de pequenos terraços ou 
varandas, superfícies inclinadas não pedonais, 
lajes de cobertura inclinadas, antes da colocação 
da telha;

- Renovação e impermeabilização de pequenos 
terraços ou varandas, com revestimento em 
cerâmica;

- manutenção e revestimento de impermeabiliza-
ções antigas em tela asfáltica com acabamento 
em granulados minerais.

weber.dry banda
banda deformável para impermeabilização  
de juntas p. 288

Colagem de cerâmica em varandas  
ou terraços p. 46

compoSiÇão
- Dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílicos 

e cargas.

aplicaÇão *
- Secagem ao tato: cerca de 12 horas
- Secagem total: 24 a 36 horas
- Intervalo entre as 2 demãos: aprox 12 horas
- Insensibilidade à chuva ou geada: aprox 12 horas
- Tempo de espera até colagem de cerâmica: 72 horas

obSErVaÇÕES
- Não apto para ser diretamente pedonal a não ser 

em situações ocasionais de manutenção ou serviços, 
tomando de qualquer maneira, todos os cuidados 
para não ferir a membrana; 

- Para impermeabilização de coberturas planas com 
áreas elevadas; para aplicação em fachadas;

- Para aplicação em situações de contacto com os 
terrenos, sujeitas a humidade por ascensão capilar; 

- Resistente aos uVs.

SUporTE
- betonilhas e cerâmica.

prESTaÇÕES **
- massa volúmica: 1,3 kg/l
- Viscosidade aparente: 70000 cp(brookfiled dV2+,S5; 

5rpm)
- Alongamento (até rutura): 500%
- Permeabilidade à água liquida: nula
- Temperatura de funcionamento: -15°c a +70°c
- Aderência sobre: 
  betão: > 0,5 n/mm2 (0,5 mpa)
  PVC: 1,0 n/mm2 (1,0 mpa)
  Cerâmico poroso: > 1,0 n/mm2 (1,0 mpa)
  Grés porcelânico: > 1,0 n/mm2 (1,0 mpa)
  metal: > 1,0 n/mm2 (1,0 mpa)

conSUmo
- 1,5 a 2 kg/m2 (por mm de espessura).

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

rEVESTimEnToS aSSociadoS
- Cerâmica, pedra natural.

* Os tempos referidos podem ser influenciados pelas condições atmosféricas 
do local.
**  Estes resultados foram obtidos em ensaios de laboratório e podem variar em 

função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.dry lastic
ImPERmEAbILIzAçãO E TRATAmENTO DE HumIDADES
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aplicaÇão do prodUTo

rEcomEndaÇÕES
- Aplicar sobre suporte seco;
- Temperatura de aplicação: +10°C a + 35°C;
-  Em varandas ou pequenos terraços com áreas até 

cerca de 30 m2, aplicar duas camadas cruzadas de 
weber.dry lastic;

-  Em terraços com áreas superiores, aplicar três ca-
madas cruzadas de weber.dry lastic, incorporando 
uma armadura de fibra de vidro (malha de 2x2 mm, 
aproximadamente) entre as duas primeiras, respei-
tando sobreposições entre 5 a 10 cm no encontro 
entre rolos;

-  Em caso de previsão de chuva, proteger weber.dry 
lastic durante pelo menos as primeiras 12 horas;

- Não aplicar com risco de gelo noturno, exposto a 
sol intenso ou com suporte quente;

- Lavar as ferramentas com água, enquanto o produto 
ainda estiver fresco.

prEparaÇão do SUporTE
-  Verificar a planeidade e a inclinação do suporte, que deverá ser de pelo menos 1,5% (para que não haja zonas 

com possibilidade de estagnação de água), e deve apresentar-se limpo e bem seco, (remover todas as zonas 
soltas ou pouco firmes e preencher os buracos resultantes com weber.rep basic);

-  Em caso de aplicação sobre cerâmica antiga, efetuar uma limpeza do material cerâmico com detergentes 
adequados, eliminando sujidades e materiais orgânicos, e aplicar um barramento de 2 a 3 mm de espessura 
de weber.col rapid fluid, como camada de aderência e regularização;

-  Tratar previamente com duas camadas de weber.dry lastic os pontos singulares, como fissuras, chaminés ou 
outros elementos salientes da cobertura, reforçando com tiras de armadura de fibra de vidro (malha 2x2 mm), 
entre as duas camadas. A transição com as paredes envolventes deverá ser tratada aplicando duas camadas 
de weber.dry lastic reforçadas com uma tira de armadura de fibra de vidro (malha quadrada de 2x2 mm), ou 
usando a banda especial weber.dry banda;

-  Em terraços, tratar as juntas de dilatação usando a banda especial para juntas weber.dry banda (ver “Trata-
mento de pontos singulares”, pág. 230).

misturar bem o produto dentro do balde, para 
homogeneizar os seus constituintes.

Estender uniformemente weber.dry lastic com 
pincel, trincha ou rolo, preferencialmente em 
camadas de cores alternadas entre si. Em todo 
o caso, a espessura final de aplicação deverá ser 
de pelo menos 1mm.

Aplicar diretamente o revestimento com peças 
cerâmicas, se for o caso, após pelo menos 72 ho-
ras, utilizando a cola e a argamassa de juntas 
adequadas das gamas weber.col.

1 2 3

 weber.dry lastic

Elástico
Aplicação como pintura
Revestível (base para colagem de cerâmica)

mEmbRANA LíquIDA 
DE ImPERmEAbILIzAçãO

APRESENTAÇÃO: 
balde de 8 kg e 20 kg 
COR: branco, Telha e Cinza
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

prodUToS rElacionadoS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

weber.col flex m
Colagem de peças cerâmicas de médio formato 
em exteriores p. 82

weber.color epoxy
Colagem sobre suportes exigentes p. 102

- Impermeabilização de varandas e terraços para 
posterior colagem de revestimento Cerâmico, 
Pedra e mosaico Hidráulico.

- Impermeabilização de casas de banho, cozinhas, 
restaurantes e outras zonas húmidas com água 
não permanente, para posterior colagem de 
cerâmica, pedra e mosaico Hidráulico.

- Para desacoplamento em suportes sujeitos a 
variações dimensionais, tais como madeira, pisos 
aquecidos, entre outros, como ponte de fissuras. 

- Prevenção contra eventuais humidades a partir 
do suporte, para proteção dos revestimentos.

compoSiÇão
- membrana com base em polipropileno revestido 

com tecido não tecido em ambos os lados.

aplicaÇão 
- Tempo de espera para revestir: 12 horas

obSErVaÇÕES
- Este sistema de impermeabilização é composto por:

- weber.dry roll - membrana pré-fabricada com 1 
metro de largura por 15 metros de comprimento.

- weber.dry roll banda - banda de 12 cm por 20 
metros

- weber.dry roll canto in - banda de 12 cm em forma 
canto interior

- weber.dry roll canto out - banda de 1 cm em forma 
de canto exterior

- Não usar como impermeabilizante de fachadas.
- Não usar em Piscinas ou outros locais com água 

permanente.
- Não adequado para impermeabilização de funda-

ções.
- Não compatível com membranas betuminosas.
- Não usar sobre suportes instáveis.

SUporTE
- Rebocos ou betonilhas, madeira, cerâmica ou pedra 

e gesso ou gesso cartonado.

prESTaÇÕES *
- Resistência à difusão de vapor de água (Sd): 90 m 
- Permeabilidade à água: nula 
- Classificação de fogo: b2 
- Resistência à temperatura: entre -30°c a 90°c 
- Classe EmICODE (VOC): Ec 1 plUS

conSUmo
- weber.dry roll: 1 m linear por cada metro quadrado

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico em embalagem original 

fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes resultados foram obtidos em condições normalizadas e podem variar 
em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.dry roll
ImPERmEAbILIzAçãO E TRATAmENTO DE HumIDADES
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aplicaÇão do prodUTo

A colagem do weber.dry roll deve ser feita com o 
weber.col flex m. Para colar o revestimento sobre 
a membrana usar no mínimo o weber.col flex m. 
Abrir o rolo e cortar as medidas certas, preenchen-
do toda a área onde se pretende aplicar. Os topos 
ou laterais encostam totalmente uns aos outros, 
sem sobreposição da membrana. Nas juntas de 
dilatação cortar à face para não as sobrepor.

A cor preta do weber.dry roll fica virada para o 
suporte. Com a talocha dentada de 4 mm espalhar 
a cola na zona de cada uma das partes cortadas. 
Espalhar a cola com a talocha dentada de 4 mm 
nas zonas das uniões de topo e laterais, na largura 
do weber.dry roll banda, aplicar o weber.dry roll 
banda e com a parte lisa da talocha garantir que 
há total transferência do produto.

A ligação do weber.dry roll banda à parede deve 
ser feita com weber.color epoxy para garantir 
aderência e estanquidade total. Caso seja utilizado 
o weber.dry roll na parede, deve ser colado sobre 
o weber.dry roll banda, não sendo necessário o 
weber.color epoxy. utilizar weber.dry roll canto in 
e weber.dry roll canto out na execução dos cantos 
em função dos cantos interiores ou exteriores.

rEcomEndaÇÕES
- Temperaturas de aplicação: de 5°C a 30°C
- Não aplicar em suportes muitos quentes, exposição 

ao Sol intenso, ventos fortes, e quando em risco de 
congelamento nas 24 horas seguintes.

- Não aplicar com chuva e proteger da chuva nas 
primeiras 24 horas.

- Em pavimentos aquecidos, desligar o sistema du-
rante as 48 horas seguintes.

- Em terraços e varandas garantir a existência de uma 
pendente mínima de 1,5% (1,5 cm em cada metro).

prEparaÇão do SUporTE
- Caso haja necessidade de tratamento de fissuras, regularizações ou criação de pendentes no suporte seleccionar 

o produto mais adequado da gama weber.floor ou da gama weber.rep, pelo menos 48 horas antes.
- Regularizações até 10 mm podem ser feitas com o weber.col flex m.
- Em suportes de madeira:

Garantir que está adequadamente fixa aos suportes para impedir movimentos; Aplicar o primário weber.prim 
ad como promotor de aderência; Se necessário regularizar, usar produtos da gama weber.floor, pontualmente 
e até espessuras de 10mm usar o weber.col flex m.

- Em suportes de cerâmica ou pedra:
Procurar em toda a área toques ocos no revestimento, remover as peças que estejam danificadas ou não 
aderidas ao suporte; No exterior como promotor de aderência, aplicar um barramento de weber.col flex l, com 
talocha dentada de forma a deixar as marcas dos dentes numa espessura mínima de 2 mm, em alternativa 
efectuar a totalidade da colagem da membrana com a cola weber.col flex l; No interior aplicar como promotor 
de aderência o weber.prim ad; Se necessário regularizar, usar produtos da gama weber.floor, pontualmente 
e até espessuras de 10mm usar o weber.col flex m; Em alternativa aos promotores de aderência escarificar 
a superfície do revestimento cerâmico ou da pedra.

- Em suportes de gesso ou gesso cartonado:
Aplicar o primário weber.prim AD e efectuar colagem.

1 2 3

APRESENTAÇÃO: 
Rolos de 1x15m lineares 
COR: Preto/Amarelo

 weber.dry roll

Revestível com cerâmica, pedra e mosaico hidráulico, 
no interior e exterior 
Impermeável à água da chuva
fácil aplicação

mEmbRANA PRé-fAbRICADA 
DE ImPERmEAbILIzAçãO 
E DESACOPLAmENTO
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

prodUToS rElacionadoS

weber.dry KF
Argamassa fina de impermeabilização p. 272

weber.dry KG
Reboco de impermeabilização p. 274

weber.dry fondo
Emulsão betuminosa  
de impermeabilização p. 284

Impermeabilização de paredes enterradas  
pelo exterior p. 248

- Impermeabilização de fundações, muros de con-
tenção de terras e paredes de caves;

- Impermeabilização intercalar por baixo de be-
tonilhas;

- Impermeabilização de floreiras e coberturas 
ajardinadas;

- Colagem de placas de isolamento ou drenagem 
ao proprio produto;

- manutenção e reparação de antigas imperme-
abilizações;

- Apto para situações verticais e horizontais.

compoSiÇão
- Resinas sintéticas e emulsão betuminosa (não 

contêm solventes).

aplicaÇão *
- Tempo para revestir: 3 dias
- Tempo de espera entre camadas: 3 horas
- Espessura total: 3 a 4 mm

obSErVaÇÕES
- Não utilizar em zonas com contacto direto com sol.

SUporTE
- betão, alvenarias ou suportes à base de cimento.

prESTaÇÕES **
- Densidade do produto: 0,65kg/dm3

- Consistência: pastoso preto

conSUmo
- 3 a 4 litros/m2 (para 3 a 4 mm de espessura).

conSErVaÇão
- 9 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

* Os tempos indicados, obtidos em condições ambientais normali-
zadas, poderão ser alongados a baixas temperaturas e encurtados  
   a temperaturas mais elevadas.
**  Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 

e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.tec superflex moreImPERmEAbILIzAçãO E TRATAmENTO DE HumIDADES
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aplicaÇão do prodUTo

O weber.tec superflex more é um produto pronto 
a usar.

Para melhorar a consistência e evitar alguma 
sedimentação, pode-se efetuar uma mistura inicial 
manual. Aplicar a primeira camada com uma talo-
cha, aguardar 3 horas e aplicar a segunda camada.

quando aplicado em pontos sensíveis deve ser 
reforçado com malha de fibra de vidro anti-alcalina 
(4x4mm ou 2x2mm), bem esticada e com sobre-
posições adequadas, logo após a primeira camada 
e enquanto o produto está fresco.

rEcomEndaÇÕES
- Temperaturas de aplicação: 5 a 35 ºC;
- Não aplicar com gelo sobre superfícies geladas ou em risco de gelar nas 24 horas seguintes;
- Não se deve aplicar em pleno sol ou com o suporte quente, nem com chuva;
- Em locais subterrâneos, assegurar a ventilação, para evitar condensações;
- Limpar a ferramenta com água;
- Para efetuar a impermeabilização intercalar por baixo de betonilhas, aplicar filme de polietileno em 2 camadas, 

como camada de proteção e dessolidarização.

Em floreiras ou coberturas ajardinadas, usar leca® light plus para efetuar a drenagem das águas. recomenda-se o uso de lamina granular em 
polietileno e/ou geotêxtil, de acordo com o tipo de vegetação e a quantidade de terra vegetal existente.

prEparaÇão do SUporTE
- Os suportes devem estar sãos, limpos, resistentes, 

sem leitadas nem descofrantes;
- Recomenda-se lavagem a alta pressão;
- Em suportes muito porosos deve-se aplicar uma 1ª 

demão diluída com o mesmo produto ou weber.dry 
fondo (1 para 5 de água).

- O betão novo deve estar estabilizado (28 dias);
- As fissuras existentes devem ser tratadas com  

weber.rep basic;
- Tratar sempre os pontos singulares;
- quando as juntas ou irregularidades do suporte 

sejam superiores a 5 mm, preencher primeiro com 
weber.dry KF ou weber.dry KG.

1 2 3

APRESENTAÇÃO: balde de 28 kg 
COR: Preto

 weber.tec superflex more

Produto pronto a aplicar
boa trabalhabilidade
Para suportes verticais e horizontais

PASTA bETumINOSA fLExíVEL 
DE ELEVADO RENDImENTO
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

Impermeabilização de paredes enterradas  
pelo exterior p. 248

-  Impermeabilização e proteção de paredes en-
terradas;

-  manutenção e reparação de antigas imperme-
abilizações.

compoSiÇão
- Emulsão betuminosa de base aquosa.

aplicaÇão 
- Produto pronto a aplicar;
- Pode ser aplicado puro ou diluído com água quando 

usado como primário.

obSErVaÇÕES
-  Não aplicável para substituir membranas de imper-

meabilização rasgadas ou quando é necessário uma 
elevada elasticidade.

SUporTE
- betão, alvenarias ou rebocos à base de cimento.

prESTaÇÕES *
- massa volúmica: 1,1 kg/l
- Extrato seco: ≥ 50%

conSUmo
- 1,5 kg/m2 (por mm de espessura).

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes  resultados foram obtidos em ensaios de laboratório e podem variar em 
função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.dry fondo
ImPERmEAbILIzAçãO E TRATAmENTO DE HumIDADES
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aplicaÇão do prodUTo

Estender o produto com trincha, rolo ou escova, 
em duas camadas cruzadas. Aplicar a segunda 
camada quando a primeira estiver seca, ou seja, 
espaçadas cerca de 24 horas.

misturar bem weber.dry fondo para homogenei-
zar os seus constituintes.

prEparaÇão do SUporTE
-  O suporte deve apresentar-se resistente e isento 

de pó ou sujidade;
-  Remover todas as partes não resistentes;
-  O betão novo deve estar estabilizado (28 dias);
-  Em suportes porosos, deve aplicar-se uma primeira 

demão extra de weber.dry fondo diluído (1/3 emul-
são : 2/3 de água).

rEcomEndaÇÕES
- Temperatura de aplicação +10°C a +35°C;
- Não aplicar sobre suportes gelados ou com risco de gelar nas 24 horas seguintes;
- Não aplicar com incidência direta do sol ou suporte quente;
- Lavar as ferramentas com água, enquanto o produto estiver fresco.

1 2

APRESENTAÇÃO: balde de 20 kg 
COR: Negro

 weber.dry fondo

Aplicação como pintura
Camada espessa
Sem solventes

EmuLSãO bETumINOSA 
DE ImPERmEAbILIzAçãO
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dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

prodUToS rElacionadoS

weber.rep basic
Argamassa de reparação não estrutural de 
betão com fibras classe R2 p. 290

weber.rep express 
Argamassa de reparação estrutural  
de betão com fibras classe R3 p. 292

-  Tapa instantaneamente infiltrações de água 
através de fissuras ou ruturas;

-  Obras hidráulicas, galerias, túneis, parques de 
estacionamento;

-  Obras enterradas ou elevadas. Em pressão e 
contra-pressão de água.

compoSiÇão
- Ligantes hidráulicos, inertes de granulometna com-

pensada e aditivos específicos.

aplicaÇão 
- Tempo de amassadura: < 1 minuto
- Tempo de endurecimento: de 1 a 3 minutos
- Tempo de espera para revestir: 24 horas
- Espessuras  de aplicação: de 2 a 8 cm

obSErVaÇÕES
- Não resiste à fissuração do suporte;
-  Devido à sua presa instantânea, não está destinado 

a tapar nem encher grandes superfícies;
-  Não utilizar em reparações de betão  

(usar weber.rep basic ou weber.rep express).

SUporTE
- betão, alvenarias de tijolo, de blocos de betão e 

rebocos à base de cimento.

prESTaÇÕES *
- Densidade em pó: 1,3
- Densidade da massa: 2
- pH da massa: 13

conSUmo
- 2 kg/litro a encher.

conSErVaÇão
- 6 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes resultados foram obtidos em ensaios de laboratório e podem variar em 
função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.dry stop
ImPERmEAbILIzAçãO E TRATAmENTO DE HumIDADES
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aplicaÇão do prodUTo

Alisar a superfície com a colher.Logo que o produto esteja amassado, pressionar 
contra a fissura ou passagem de água durante 
algum tempo (1 a 2 minutos).

Amassar, com as mãos protegidas por luvas de 
borracha, formando uma espécie de bola, uma 
pequena quantidade do produto que possa ser 
utilizada num minuto. usar 0,3 litros de água/kg.

prEparaÇão do SUporTE
-  O suporte deve estar coeso, limpo e rugoso;
-  As fissuras e passagens de água devem abrir-se numa 

largura e profundidade mínima de 2 cm, formando 
arestas retas;

- Eliminar zonas débeis e desagregadas;
-  Eliminar as poeiras e outros detritos através de 

escovagem e lavagem.

rEcomEndaÇÕES
- Temperaturas de aplicação: 5°C a 35°C;
- Não aplicar sob risco de gelo;
- Proteger as mãos com luvas de borracha;
- Em casos de fugas importantes, com forte pressão, tapar em fases sucessivas;
-  quando o weber.dry stop aquece, começa o seu endurecimento; é nesse instante que se deve proceder à 

selagem da fuga de água;
- Não adicionar água quando o produto já iniciou o processo de endurecimento;
- Limpar as ferramentas com água.

1 2 3

APRESENTAÇÃO: balde de 5 kg 
COR: Cinza

 weber.dry stop

Endurecimento extra rápido mesmo na presença de água
Aplicação direta em fissuras e ruturas

ARGAmASSA DE SELAGEm 
DE fuGAS DE áGuA
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

prodUToS rElacionadoS

UTiliZaÇÕES dETalHES TÉcnicoS

aplicaÇão do prodUTo

weber.tec 824
Argamassa monocomponente flexível de 
impermeabilização p. 276

weber.dry lastic
membrana liquida  
de impermeabilização p. 278

Impermeabilização de terraços e varandas,  
em construção nova ou reabilitação  p. 240

Impermeabilização de pavimentos   
e paredes interiores antes de colagem  
de cerâmica p. 246

- Impermeabilização elástica de ligações parede/
parede e pavimento/parede em conjugação com 
as soluções de impermeabilização.

- Impermeabilização elástica de juntas de dilatação 
em varandas e terraços a impermeabilizar com 
weber.tec 824 e weber.dry lastic.

caraTErÍSTicaS dE aplicaÇão
- Aplicar nos bordos da junta de dilatação ou nas 

ligações parede/parede ou parede/ pavimento, uma 
camada de weber.tec 824 ou weber.dry lastic.

- Posicionar weber.dry banda sobre a membrana 
ainda fresca, de modo a impregnar completamente 
(com a ajuda de uma espátula) a parte em tecido na 
espessura da membrana, procurando cobrir ainda 
em alguns milímetros a parte em borracha.

- Aplicar uma nova camada de weber.tec 824 ou           
weber.dry lastic sobre os bordos, deixando sempre 
livre de qualquer cobertura pelo menos 40 mm da 
zona em borracha, no centro da banda.

- No caso de juntas de dilatação, weber.dry banda 
deve ser posicionado de maneira a assumir uma 
forma em “ómega”, para o interior da junta.

rEcomEndaÇÕES
- Lavar ferramentas logo após aplicação.

prEparaÇão do SUporTE
- Eliminar as irregularidades com alguma importância, que 

possam criar dificuldades à aplicação do produto.
- Demolir e reparar os bordos das juntas degradadas ou 

pouco resistentes com produtos da gama weber.rep.

aplicaÇão
- O weber.dry banda está pronto aplicar.

limiTES dE UTiliZaÇão
- Temperatura de aplicação: 5 a 30ºC.
- Não aplicar em exposição ao sol, em suportes quen-

tes ou em presença de vento forte.
- Não aplicar sobre suporte gelado ou em processo 

de degelo, ou com risco de congelamento nas 24 
horas seguintes.

- Proteger da chuva nas primeiras 24/48 horas após 
a aplicação.

prESTaÇÕES
- Largura total da banda : 120 mm
- Largura da zona impermeável (em borracha): 70 mm
- Resistência aos raios uV: sim 
- Resistência ao gelo: sim 

rEcomEndaÇÕES dE SEGUranÇa
- Antes da aplicação do produto consultar a ficha de dados 

de segurança.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

SUporTES
- Compatível com os suportes admitidos pelos pro-

dutos em uso combinado

conSUmo 
- 1 m.l. por cada 1 m.l. 

conSErVaÇão
- Ilimitada, desde que armazenada em locais frescos 

e secos.

 weber.dry banda

bANDA DEfORmáVEL 
PARA ImPERmEAbILIzAçãO 
DE juNTAS
Grande elasticidade
Impermeável

ImPERmEAbILIzAçãO E TRATAmENTO DE HumIDADES

APRESENTAÇÃO: 
Rolos: 10 metros e 50 metros 
COR: Amarelo

weber.dry banda
Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.
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dETalHES TÉcnicoS

aplicaÇão do prodUTo

caraTErÍSTicaS dE aplicaÇão
weber.dry rede 50
-Peso: 65 g/m2

-Dimensões da abertura da malha: 3 x 3 mm

weber.dry rede 90
-Peso: 90 g/m2

-Dimensões da abertura da malha: 3.2 x 3.2 mm

rEcomEndaÇÕES
- Temperatura de aplicação + 5ºC a 35ºC; 
- Não aplicar sobre suportes gelados ou em risco de gelar 

nas 24 horas seguintes

prEparaÇão do SUporTE
- O suporte onde é usado em combinação com outros pro-

dutos deve ser duro e estar limpo, consistente e rugoso. 

aplicaÇão
- weber.dry rede 50/90 deve ser sempre usado na 

camada do produto que se está aplicar enquanto 
este esta fresco. O resultado da aplicação deve 
permitir que o produto faça a sua presa com a rede 
incorporada.

- As camadas seguintes devem revestir o weber.dry 
rede 50/90, ao ponto de não ficar visível.

- Na união das tiras de rede, deve-se sobrepor no mínimo 
10 cm.

limiTES dE UTiliZaÇão
- Temperatura de aplicação + 5ºC a 35ºC
- Não aplicar sobre suportes gelados ou em risco de gelar 

nas 24 horas seguintes.

prESTaÇÕES
weber.dry rede 50
- Resistência à tração: 11.7 n/mm2 
- Alongamento à rotura: 2.1%

weber.dry rede 90
- Resistência à tração: 24 n/mm2

- Alongamento à rotura: 3.5%

rEcomEndaÇÕES dE SEGUranÇa
-  Antes da aplicação do produto consultar a ficha de dados 

de segurança.
As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

SUporTES
- Compatível com os suportes admitidos pelos produtos 

em uso combinado.

conSUmo 
- 1,10 m.l. por cada m2 de área.

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original 

fechada e ao abrigo da humidade.

compoSiÇão
- fibra de vidro com proteção à alcalinidade.

QUESTÕES rElacionadaS

prodUToS rElacionadoS

UTiliZaÇÕES

- weber.dry rede 50, para aplicações em conjunto 
com os produtos weber.dry lastic e outros com 
as mesmas caraterísticas.

- weber.dry rede 90, para aplicações em conjunto 
com weber.tec 824, weber.dry KF e outros com 
as mesmas caraterísticas.

weber.tec 824
Argamassa monocomponente flexível  
de impermeabilização p. 276
 
weber.dry lastic
membrana liquida  
de impermeabilização p. 278

Reparação de betão com danos  
estruturais p. 252
 
Reparações localizadas em pavimentos  
de betão p. 254

 weber.dry rede 50/90

weber.dry rede 50/90
Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

Excelente para reforço nos produtos  
de impermeabilização e na melhoria  
do seu desempenho mecânico

REDE DE fIbRA DE VIDRO 
RESISTENTE à ALCALINIDADE 
DO CImENTO

APRESENTAÇÃO: 
weber.dry rede 50: rolos de 1 m x 25 m.l. 
weber.dry rede 90: rolos de 1 m x 25 m.l. 
COR: branco

m.l. (metros lineares)
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QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

Reparação de betão com danos superficiais 
 p. 250

- Reparações pontuais e generalizadas de betão;
- Interiores e exteriores, na horizontal e vertical;
- Regularizações de paredes em betão.

compoSiÇão
- Cimentos especiais, areias siliciosas, fibras, adju-

vantes sem cloros e resinas sintéticas.
- Granulometria máxima: 1,25 mm

aplicaÇão *
- Espessura por camada: 2 a 50 mm
- Espessura mínima sobre a armadura: 10 mm
- Tempo de presa: 30 minutos

obSErVaÇÕES
Não aplicar sobre:
- Suportes de gesso;
- zonas pintadas ou com revestimentos orgânicos;
- Suportes frágeis de rebocos antigos ou pedra.

- Em pavimentos de betão, revestir de acordo com 
as utilizações.

- Não resiste a contactos com soluções ácidas: pH <6.
- Não resiste a eventuais movimentos estruturais 

do suporte; nestes casos a fissuração é inevitável.

SUporTE
- betão, elementos pré-fabricados de betão.

prESTaÇÕES **
- Densidade endurecido: 1,8
- marcação CE En1504-3:

- Resistência à compressão: ≥ 15mpa - classe r2
- Aderência ≥ 0,8 mpa
- Retração/expansão impedida: ≥ 0,8 mpa
- Compatibilidade térmica ≥ 0,8 mpa
- Teor de cloretos: ≤ 0,01%
- Absorção capilar: ≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5

- Reação ao fogo: classe a2

conSUmo
- Aprox. 16 kg/m2 por cm de espessura.

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

rEVESTimEnToS aSSociadoS
- Argamassas de cimento: 24 horas
- Pinturas de fachada e proteção de betão: 24 horas
- Revestimentos orgânicos, pedra ou cerâmica:  

72 horas

*  Estes tempos foram medidos a 20ºC, podendo aumentar a baixa temperatura 
e diminuir com temperaturas mais elevadas.

**  Estes resultados foram obtidos em ensaios de laboratório e podem variar em 
função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.rep basic
REPARAçãO E REGuLARIzAçãO DE bETãO
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aplicaÇão do prodUTo

Aplicar weber.rep basic, em espessura de 2 a 50 
mm por camada; não ultrapassar os 100 mm de 
espessura total.
Dar acabamento com uma talocha de plástico ou 
poliestireno duro. Não juntar água na superfície.

Humedecer abundantemente o suporte a aplicar. 
O suporte deve estar húmido, mas não saturado 
de água.

juntar 4 litros de água em cada saco de 25 kg.
misturar com misturador lento e deixar repousar 
1 a 2 minutos.

prEparaÇão do SUporTE
- O suporte deve ser duro e estar limpo, consistente 

e rugoso. Sondar a superfície para detetar zonas 
débeis.

- Picar e eliminar todas as zonas defeituosas.
- Eliminar todo o pó e outras sujidades produzidas.

rEcomEndaÇÕES
- Temperatura de aplicação +5ºC a 35ºC;
- Não aplicar sobre suportes gelados ou em risco de gelar nas 24 horas seguintes;
- Não aplicar com incidência direta de sol intenso ou suportes muito quentes;
- Lavar as ferramentas com água, enquanto o produto estiver fresco.

1 2 3

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Cinza Claro

 weber.rep basic

Argamassa com fibras de reparação não estrutural de betão  
- Classe R2 :EN 1504-3
Acabamento fino

ARGAmASSA PARA REPARAçãO 
NãO ESTRuTuRAL DE bETãO
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QUESTÕES rElacionadaS

prodUToS rElacionadoS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

weber.rep fer
Revestimento anticorrosivo, pronto aplicar 
 p. 296 

weber.rep 750
Argamassa protetora anticorrosiva para 
armaduras de betão p. 297

Reparação de betão com danos  
estruturais p. 252

- Interiores e exteriores, na horizontal e vertical
- Reparações ou reforço de betão com danos estru-

turais, onde sejam necessárias boas prestações 
técnicas.

- Reparações pontuais onde seja necessário o uso 
de argamassas fortes.

compoSiÇão
- Cimentos especiais, areias siliciosas, fibras, adju-

vantes sem cloros e resinas sintéticas
- Glanulometria máxima: 1,25 mm

aplicaÇão *
- Espessura por camada: 5 a 50 mm
- Espessura mínima sobre a armadura: 10 mm
- Tempo de vida do amassado: aprox. 15 minutos
- Tempo aberto para acabamento: aprox. 30 minutos
- Tempo para descofragem: 1 a 2 horas
- Tempo para circulação pedonal: 24 horas

obSErVaÇÕES
Não aplicar sobre:
- Suportes de Gesso;
- zonas pintadas ou com revestimentos orgânicos;
- Suportes frágeis de rebocos antigos ou pedra.

- Em pavimentos de betão, revestir de acordo com 
as utilizações.

- Não resiste a contactos com soluções ácidas: pH <6.
- Não resiste a eventuais movimentos estruturais 

do suporte, nestes casos a fissuração é inevitável.

SUporTE
- betão e elementos pré-fabricados de betão.

prESTaÇÕES **
- Densidade endurecido: aprox. 1,9
- marcação CE En1504-3:

- Resistência à compressão: ≥ 25mpa - classe r3
- Aderência: ≥ 1,5 mpa
- Resistência à carbonatação: Satisfaz
- Teor de cloretos: ≤ 0,01%
- modulo de elasticidade: ≥ 15 Gpa
- Absorção capilar: ≤ 0,5kg.m-2.h-0,5

- Reação ao fogo: classe a1

conSUmo
- Aprox. 19 kg/m2 por cm de espessura.

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

rEVESTimEnToS aSSociadoS
- Argamassas de cimento: 24 horas
- Pinturas de fachada e proteção de betão: 24 horas
- Revestimentos orgânicos, pedra ou cerâmica: 

72 horas

* Estes resultados foram obtidos em laboratório a 20ºC, podendo os resultados 
variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.rep express
REPARAçãO E REGuLARIzAçãO DE bETãO
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aplicaÇão do prodUTo

Dar acabamento com uma talocha de plástico ou 
poliestireno duro. Não juntar água na superfície.

Humedecer abundantemente o suporte a apli-
car. O suporte deve estar húmido, mas não sa-
turado de água.
Aplicar weber.rep express, em espessura de 5 a 
50 mm por camada, não ultrapassar os 100 mm 
de espessura total.

juntar 4 litros de água em cada saco de 25 kg.
misturar com misturador lento e deixar repousar 
1 a 2 minutos.

prEparaÇão do SUporTE
- O suporte deve ser duro e estar limpo, consistente 

e rugoso. Sondar a superfície para detetar zonas 
débeis.

- Picar e eliminar todas as zonas defeituosas.
- Expor todas as armaduras oxidadas e efetuar o seu 

tratamento ou substitui-las.
- Eliminar todo o pó e outras sujidades produzidas.

rEcomEndaÇÕES
- Temperatura de aplicação +5ºC a 35ºC;
- Não aplicar sobre suportes gelados ou em risco de gelar nas 24 horas seguintes;
- Não aplicar com incidência direta de sol intenso ou suportes muito quentes;
- Lavar as ferramentas com água, enquanto o produto estiver fresco.

1 2 3

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Cinza

 weber.rep express

Argamassa com fibras para reparação estrutural  
de betão Classe R3:EN 1504-3
Presa rápida para otimização de aplicação de revestimentos
Sem libertação de poeiras

ARGAmASSA PARA REPARAçãO 
ESTRuTuRAL DE bETãO
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QUESTÕES rElacionadaS

prodUToS rElacionadoS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

weber.rep fer
Revestimento anticorrosivo, pronto aplicar 
 p. 296 

weber.rep 750
Argamassa protetora anticorrosiva para 
armaduras de betão p. 297

Reparação de betão com danos estruturais  
 p. 252

- Interiores e exteriores, na horizontal e vertical
- Reparações ou reforço de betão com danos 

estruturais, onde sejam necessárias elevadas 
prestações técnicas.

- Reparações pontuais onde seja necessário o uso 
de argamassas fortes.

compoSiÇão
- Cimentos especiais, areias siliciosas, fibras, adju-

vantes e resinas sintéticas.
- Granulometria máxima: 1,25 mm

aplicaÇão *
- Espessura entre: 5 mm e 100 mm
- Espessura mínima sobre a armadura: 10 mm
- Tempo de vida do amassado: 15 minutos
- Tempo máximo para talochar: 30 minutos
- Tempo de espera para retirar a cofragem: 1 a 2 horas
- Tempo de espera para circulação pedonal: 24 horas

obSErVaÇÕES
Não aplicar sobre:
- Suportes de Gesso;
- zonas pintadas ou com revestimentos orgânicos;
- Suportes frágeis de rebocos antigos ou pedra.

- Em pavimentos de betão, revestir de acordo com 
as utilizações.

- Não resiste a contactos com soluções ácidas: pH <6.
- Não resiste a eventuais movimentos estruturais 

do suporte, nestes casos a fissuração é inevitável.

SUporTE
- betão e cimento, elementos pré-fabricados de betão.

prESTaÇÕES **

 Resistência
à compressão 

Resistência  
à flexão

24 horas        5 mPa 3 mPa

7 dias         30 mPa            5 mPa

28 dias         45 mPa 9 mPa

Valores obtidos em laboratório a uma temperatura controlada de +20ºC, e com 
uma percentagem de água de 16%.
- Densidade endurecido: aprox. 1,9
- marcação CE En1504-3:

- Aderência: ≥ 2 mpa
- Compatibilidade térmica: ≥ 2 mpa
- Resistência à carbonatação: Satisfaz
- Resistência à compressão: ≥ 45 mpa classe r4
- Teor de cloretos: ≤ 0,01%
- modulo de elasticidade: ≥ 20 Gpa
- Absorção capilar: ≤0,5kg.m-2.h-0,5

- Reação ao fogo: classe a2

conSUmo
- 19 kg/m2 por cm de espessura.

conSErVaÇão
- 6 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

conSErVaÇão
- Argamassas de cimento: 24 horas
- Pinturas de fachada e proteção de betão: 24 horas
- Revestimentos orgânicos, pedra ou cerâmica: 3 dias

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.rep rapide
REPARAçãO E REGuLARIzAçãO DE bETãO
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aplicaÇão do prodUTo

Aplicar weber.rep rapide, em camadas mínimas 
de 5 mm ou até à espessura máxima de 100 mm, 
aguardando a secagem da camada anterior. Se 
necessário utilizar cofragens. Não utilizar água 
no processo de acabamento.

Humedecer abundantemente o suporte a aplicar. 
O suporte deve estar húmido, mas não saturado 
de água.

juntar 3,5 litros de água em cada saco de 25 kg.
misturar com misturador lento e deixar repousar 
1 a 2 minutos.

prEparaÇão do SUporTE
- O suporte deve ser duro e estar limpo, consistente 

e rugoso. Sondar com um martelo a superfície para 
detetar zonas débeis.

- Picar e eliminar todas as zonas defeituosas.
- Descobrir todas as armaduras oxidadas efetuar o 

seu tratamento ou substitui-las.
- Eliminar todo o pó e outras sujidades produzidas.

rEcomEndaÇÕES
- Temperatura de aplicação 5ºC a 35ºC.
- Não aplicar sobre suportes gelados ou em risco de gelar nas 24 horas seguintes.
- Não aplicar com incidência direta do sol intenso ou suportes muito quentes.
- Lavar as ferramentas com agua, enquanto o produto estiver fresco.

1 2 3

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Cinza Claro

 weber.rep rapide

Argamassas com fibras para reparação estrutural de betão 
Classe R4: EN 1504-3
Presa rápida para otimização de aplicação de revestimentos
Espessuras elevadas
Sem libertação de poeiras

ARGAmASSA PARA REPARAçãO 
ESTRuTuRAL 
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UTiliZaÇÕES

QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoS

aplicaÇão do prodUTo

prodUToS rElacionadoS

weber.rep basic
Argamassa de reparação não estrutural de 
betão com fibras Classe R2 :EN 1504-03  
 p. 290

weber.rep express
Argamassa com fibras para reparação 
estrutural de betão Classe R3:EN 1504-03 
 p. 292
 
weber.rep rapide
Argamassa com fibras para reparação 
estrutural de betão Classe R4:EN 1504-03 
 p. 294

Reparação de betão com danos  
estruturais p. 252

Reparações localizadas em pavimentos  
de betão p. 254

- Proteção contra a corrosão das armaduras em 
betão armado.

- Primário anticorrosivo em dispersão aquosa para 
pequenas superficies antes da aplicação de tinta.

caraTErÍSTicaS dE aplicaÇão
- Tempo de espera para revestir com argamassa: 

1 hora (produto da gama weber.rep)
- Tempo de espera para repintura: 4 horas (aplicação 

de um revestimento tipo pintura)
- Espessura média: 0,2 mm
- Não aplicar sobre o betão ou argamassa existente

rEcomEndaÇÕES
- Lavar ferramentas logo após aplicação.

prEparaÇão do SUporTE
- O betão deve estar consistente, limpo e seco. Eliminar 

todos os elementos friáveis ou não aderentes do betão 
e libertar completamente as armaduras.

- As armaduras devem ser limpas com uma lixa, escova me-
tálica ou com jato de areia de forma a não terem qualquer 
ferrugem, bem como gorduras ou poeiras.

aplicaÇão
- O weber.rep fer está pronto aplicar. mexer ligeira-

mente antes da aplicação.
- Sobre as armaduras aplicar com pincel ou trincha em duas 

camadas (intervalo entre camadas de 1 hora).

limiTES dE UTiliZaÇão
- Não aplicar como revestimento de acabamento. 

prESTaÇÕES
- Densidade: 1,1 kg/dm3

- Aderência ao ferro: > 0,5 mpa
- Resistência aos álcalis: até pH = 12
Estes valores são obtidos em ensaios de laboratório. Eles podem ser 
sensivelmente modificados pelas condições de aplicação.

rEcomEndaÇÕES dE SEGUranÇa
- Antes da aplicação do produto consultar a ficha de dados 

de segurança.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

SUporTES
- Armaduras de aço ou ferro.

conSUmo 
- 300 g/por camada.

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original 
fechada e ao abrigo da humidade.

compoSiÇão
- Resina sintética em dispersão em água, pigmentos, inibi-
dores de corrosão e cargas minerais.

 weber.rep fer  weber.rep 750

APRESENTAÇÃO: balde de 2 kg
COR: Vermelho

weber.rep fer
Consulte toda a informação sobre  
este produto através da aplicação  
de códigos QR no seu smartphone.

Pronto a aplicar

REVESTImENTO 
ANTICORROSIVO

REPARAçãO E REGuLARIzAçãO DE bETãO
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dETalHES TÉcnicoS

aplicaÇão do prodUTo

caraTErÍSTicaS dE aplicaÇão
- Espessura aplicação: 1,1 mm em duas camadas
- Tempo de espera entre camadas: 2 a 4 horas
- Tempo de vida do amassado: 60 minutos
- Tempo de espera para revestir: 5 horas (+ 20º)

rEcomEndaÇÕES
- Proteger do sol, para evitar secagens demasiado rápidas.
- No processo de secagem não permitir o contacto com 

água.
- Lavar as ferramentas com água, enquanto o produto 

estiver fresco.

prEparaÇão do SUporTE
- Extrair partes corroídas e limpar a armadura. Efetuar 

reforço de armadura se necessário.

aplicaÇão
- juntar 1litro de água em cada balde 5 kg. Caso não seja 

usado todo o conteúdo do balde, juntar 1 parte de água 
para 5 de pó.

- misturar com misturador lento até o produto ficar ho-
mogéneo, aproximadamente 4 minutos.

- Com um pincel ou brocha pintar pelo menos 2 vezes com 
3 horas de intervalo.

- A espessura deve ter no mínimo 1,1 mm.

limiTES dE UTiliZaÇão
- Temperatura de aplicação + 5ºC a 35ºC
- Não aplicar sobre suportes gelados ou em risco de gelar 

nas 24 horas seguintes.

prESTaÇÕES
- Densidade do pó: 1,3 kg/dm3

- Densidade em pasta: 2 kg dm3

rEcomEndaÇÕES dE SEGUranÇa
- Antes da aplicação do produto consultar a ficha de dados 

de segurança.
As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

SUporTES

- Armaduras de betão.
 
conSUmo 

- 190 g/m para varões de ø 14 mm.

conSErVaÇão

-  9 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original 
fechada e ao abrigo da humidade.

compoSiÇão

- Cimentos especiais, cargas minerais e resinas.

QUESTÕES rElacionadaS

prodUToS rElacionadoS

UTiliZaÇÕES

- Proteção contra a corrosão da armadura do betão

weber.rep basic
Argamassa de reparação não estrutural de betão 
com fibras Classe R2 :EN 1504-03  
 p. 290

weber.rep express
Argamassa com fibras para reparação estrutural  
de betão Classe R3:EN 1504-03 
 p. 292
 
weber.rep rapide
Argamassa com fibras para reparação estrutural  
de betão Classe R4:EN 1504-03 
 p. 294

Reparação de betão com danos estruturais 
 p. 252
 
Reparações localizadas em pavimentos  
de betão p. 254

 weber.rep 750

APRESENTAÇÃO: balde de 5 kg
COR: Cinza

weber.rep 750
Consulte toda a informação sobre  
este produto através da aplicação  
de códigos QR no seu smartphone.

m.l. (metros lineares)

ARGAmASSA PROTETORA 
ANTICORROSIVA PARA ARmADuRAS 
DE bETãO
Excelente aderência
fácil de aplicar 
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QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

Realização de ancoragens correntes  
de elementos metálicos p. 258

-  Selagem de elementos metálicos sem risco de 
oxidação como “gatos”, dobradiças de portas 
ou janelas, cantoneiras, corrimão, grelhas, etc.;

- fixação de tubagens;
-  Pequenas reparações que necessitem de uma 

utilização rápida, em espessuras até 2 cm.

compoSiÇão
- Cimentos especiais, areias siliciosas, calcárias e 

aditivos.

aplicaÇão *
- Espessura de aplicação: até 15 cm
- Tempo de presa: 
   5°C 9-10 minutos 
   10°C 7-8 minutos 
   20°C < 5 minutos

obSErVaÇÕES
-  Devido à sua presa rápida, amassar weber.tec rapid 

em pequenas quantidades.

SUporTE
- Alvenaria de tijolo, bloco de betão, argamassa, betão.

prESTaÇÕES **
- massa volúmica do produto endurecido: 1900 kg/m3

- Resistência à compressão:
   15 min.: 1,5 n/mm2 
   1 h: 4,0 n/mm2 
   24 h: 10,0 n/mm2 
   28 dias: 15,0 n/mm2

- Resistência à flexão (28 dias): 5,0 n/mm2

- módulo de elasticidade: 24000 n/mm2

conSUmo
- 2 kg/l de enchimento.

conSErVaÇão
- 6 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

*  Estes resultados foram obtidos em laboratórios a 20ºC, podendo aumentar a 
baixa temperatura e diminuir com temperaturas mais elevadas.

**  Estes resultados foram obtidos em ensaios de laboratório e podem variar em 
função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.tec rapid
ARGAmASSAS DE mONTAGEm E fIxAçãO
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aplicaÇão do prodUTo

Em trabalhos de reparação aplicar weber.tec 
rapid com colher sobre o suporte humedecido, 
apertando bem, em espessuras até 2cm. Realizar 
o acabamento com colher, espátula ou talocha.

Aplicar com colher e talocha imediatamente 
depois de amassar. Inserir o elemento a selar e 
pressionar. Alisar com a colher ou talocha. Durante 
o tempo de endurecimento de weber.tec rapid 
deve-se manter o elemento a fixar imobilizado.

Amassar weber.tec rapid em pequenas quantida-
des. Para 1 kg de weber.tec rapid são necessários 
aproximadamente 190 ml de água.

prEparaÇão do SUporTE
-  As fixações devem realizar-se verificando a profun-

didade e o diâmetro do elemento a selar;
-  Limpar e eliminar os restos de pó e sujidade;
-  Previamente à aplicação do weber.tec rapid, molhar 

o suporte e aplicar assim que a superfície adquirir 
um aspeto mate.

rEcomEndaÇÕES
-  Não aplicar sobre superfícies geladas ou em risco de gelo nas 24 horas seguintes à aplicação do produto;
- Temperatura de aplicação: 5°C a 35°C;
- Lavar a ferramenta com água antes de o produto endurecer.

1 2 3

 weber.tec rapid

Resistências mecânicas imediatas

ARGAmASSA 
PARA fIxAçõES 
E REPARAçõES RáPIDAS

APRESENTAÇÃO: 
Saco de 25 kg, Caixa de 4x5 kg 
COR: Cinza
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QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

Realização de selagens e ancoragens  
de elevadas prestações p. 260

-  Ancoragens de elevadas prestações de elemen-
tos metálicos em betão: postes, barras e varões, 
chumbadouros, pilares, bancadas de maquinaria, 
etc.;

-  Selagem de atravessamentos de tubagem em 
paredes de betão;

-  Selagem de uniões rígidas entre elementos pré-
fabricados de betão;

-  Enchimento de zonas com cofragem e reforço 
de estruturas;

-  Preenchimento de gretas e cavidades no interior 
de estruturas de betão.

compoSiÇão
- Cimento, areias calcárias, aditivos orgânicos e inor-

gânicos.
- Granulometria máxima: 3 mm.

aplicaÇão 
- Espessura de aplicação: 1 a 30 cm (para espessuras 

superiores ver campo “observações”).
- Tempo de trabalhabilidade: 15 minutos
- Inicio de presa: aprox. 4 horas
- fim de presa: aprox. 5 horas

obSErVaÇÕES *
-  Devido à sua fluidez, weber.tec grout deve ser apli-

cado com recurso a cofragens estanques;
-  Para a execução de enchimentos maiores até 100 

cm, deverão ser adicionados agregados de 1 cm a 4 
cm, na proporção máxima de 10%.

Adição água Retração Resistência Compressão Resistência flexão

13,5% 1,2 mm/m 40,0 mPa 6,0 mPa

SUporTE
- betão ou suportes à base de cimento.

prESTaÇÕES **
- Densidade do produto endurecido: 2,3 
- Resistência ao arranque: ≤ 0,6 mm (desl. sob força 

de 75 Kn)
- Teor de cloretos: ≤ 0,05% (massa)
- Reação ao fogo: classe a1
- Retração: 1,2 mm/m
- Aderência ao betão: > 2,0 n/mm2

- Coeficiente capilaridade: 0,34 g/dm2 min1/2

- módulo de elasticidade dinâmico: 30 000 n/mm2

- Resistências (adição de 13,5% água):

fLExãO

24 horas 7 dias 28 dias 90 dias

5,0 mpa 6,0 mpa 8,5 mpa 8,5 mpa

COmPRESSãO

24 horas 7 dias 28 dias 90 dias

34,0 mpa 62,0 mpa 62,0 mpa 67,0 mpa

conSUmo
- Cerca de 2200 kg/m3 – 22 kg/m2/cm de espessura

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

* Valores indicativos, variam em função da curva granulemétrica, e percentagem 
de cargas adicionadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.tec grout
ARGAmASSAS DE mONTAGEm E fIxAçãO



301

AR
GA

m
AS

SA
S T

éC
N

IC
AS

aplicaÇão do prodUTo

Em enchimentos por baixo de placas horizontais, 
encher até um nível superior ao da face inferior 
da placa, para garantir que foi expulso o ar por 
baixo da mesma e que weber.tec grout preencheu 
perfeitamente o volume pretendido. Realizar cura 
húmida da superfície exposta, durante 48 horas.

Aplicar a mistura de imediato, vertendo no local 
previsto, para aproveitar ao máximo o seu efeito 
expansivo e o seu estado de fluidez. weber.tec 
grout irá espalhar-se, devido à sua consistência, 
no interior do espaço a preencher.

Amassar weber.tec grout com 3 a 3,5 litros de 
água por saco (idealmente 13,5% de água), em 
betoneira ou com misturador elétrico lento. Adi-
cionar inicialmente cerca de 2/3 da água e juntar 
lentamente o pó. Acrescentar o resto da água e 
misturar até obter uma pasta fluída, homogénea 
e sem grumos.

prEparaÇão do SUporTE
-  O suporte deve estar limpo, isento de partículas 

soltas, óleos e gorduras;
-  Eliminar por picagem todas as partes soltas, dei-

xar arestas vivas no contorno da zona a encher e 
garantir uma superfície rugosa para o contacto 
com a argamassa;

-  Limpar cuidadosamente eventuais cofragens, garan-
tindo a sua estanquidade e prever local para verter 
a argamassa e outro para saída do ar;

-  Humedecer abundantemente o suporte de betão e 
deixar absorver. Na altura da aplicação, o suporte 
deve estar húmido mas sem existência de charcos 
na superfície.

rEcomEndaÇÕES
- Temperatura de utilização: de 5°C a 35°C;
- Não aplicar com chuva, risco de gelo, em pleno sol ou com suporte quente;
-  Em caso de temperaturas baixas, usar água aquecida; em caso de temperaturas elevadas, usar água fria;
- Não acrescentar água à argamassa que tenha perdido a sua fluidez;
- Realizar as amassaduras o mais próximo possível do local de aplicação;
- manter a cofragem no sítio pelo menos durante 24 horas;
-  Lavar as ferramentas com água, enquanto o produto está fresco. Depois de endurecido, só limpando me-

canicamente.

Presa rápida
Retração controlada

ARGAmASSA fLuíDA 
PARA SELAGENS 
DE ALTAS PRESTAçõES

1 2 3

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Cinza

 weber.tec grout
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QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

-  montagem e rejuntamento de blocos de vidro, 
em painéis interiores e exteriores.

montar corretamente painéis em blocos  
de vidro p. 270

compoSiÇão
- Cimento branco, areia de sílica e aditivos específicos.
- Granulometria máxima: 0,63 mm.

aplicaÇão *
- Tempo de repouso do produto amassado: 2 minutos
- Tempo de vida do amassado: > 30 minutos
- Tempo aberto: > 30 minutos
- Tempo de presa: 
   Início: 1h30min
   fim: 2h30min
- Espessura da junta entre blocos de vidro: mínimo 

1 cm
- Espessura mínima da junta perimetral: 3,5 cm

obSErVaÇÕES
-  Os painéis de tijolo de vidro não devem ter área 

superior a 20 m2, não devendo nenhum dos lados 
exceder os 5 m. Para áreas superiores fracionar 
usando juntas de dilatação;

-  Os páineis de blocos de vidro devem ser independen-
tes da restante estrutura da obra pela delimitação 
com uma junta perimetral;

-  usar varetas de aço inoxidável com diâmetro de 4 
a 6 mm para reforçar estruturalmente os painéis. 
Estas devem ficar completamente envolvidas na 
argamassa weber.tec glass.

SUporTE
- Tijolo de vidro.

prESTaÇÕES **
- massa volúmica do produto endurecido:  

1600 a 1700 kg/m3

- Retração: < 1,2 mm/m
- Permeabilidade ao vapor de água (µ): 15/35
- Resistência à flexão: > 4,0 n/mm2

- Resistência à compressão: > 10,0 n/mm2 (m10)
- Resistência à tração perpendicular: > 0,25 n/mm2 

(0,25 mpa)
- Absorção de água: < 0,20 kg/(m2.min1/2)
- Aderência (resistência inicial ao corte): 0,15 n/mm2 

(valor tabelado)
- Teor de cloretos (massa): ≤ 0,1%
- Reação ao fogo: classe a1

conSUmo
- 20 a 25 kg/m2 considerando blocos de vidro (19x19x8 

cm) e junta de 10 mm.

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

*  Estes tempos foram medidos a 20ºC, podendo aumentar a baixa temperatura 
e diminuir com temperaturas mais elevadas.

**  Estes resultados foram obtidos em ensaios de laboratório e podem variar em 
função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.tec glass
ARGAmASSAS DE mONTAGEm E fIxAçãO
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aplicaÇão do prodUTo

quando a argamassa começar a endurecer efe-
tuar a 1ª limpeza com uma esponja humedecida. 
Após o endurecimento de weber.tec glass retirar 
as placas frontais das cruzetas distanciadoras e 
refazer pontualmente a junta. Efetuar a limpeza 
final com um pano limpo e seco.

Aplicar weber.tec glass no bloco de vidro. Assen-
tar a peça e colocar a cruzeta delimitadora para 
conseguir juntas regulares. Armar a estrutura com 
varetas de aço inoxidável com 5 mm de diâmetro 
incorporando-as na argamassa. Evitar que haja 
contacto entre a vareta e o vidro.

Amassar weber.tec glass com 4-4,5 litros de água 
limpa por saco de 25 kg, manualmente ou com 
misturador elétrico lento (500 r.p.m.) até obter 
uma pasta homogénea e sem grumos.

prEparaÇão do SUporTE
-  Os blocos de vidro devem estar limpos e secos;
-  A base de assentamento dos tijolos de vidro deve 

estar regularizada e coesa;
-  No caso de o painel ser de dimensão média, usar va-

retas de aço inoxidável, entre 4 a 6 mm de diâmetro, 
na horizontal e na vertical, não deixando que estas 
fiquem em contacto com o vidro;

-  No caso de os painéis serem de grande dimensão, 
utilizar um perfil metálico em u aparafusado à es-
trutura adjacente colocando as respetivas juntas 
de dilatação.

rEcomEndaÇÕES
- Temperaturas de aplicação 5°C e 35°C;
- Deixar uma junta mínima entre peças de 10 mm;
-  Não aplicar sobre suporte gelado, em processo de degelo ou em risco de gelar nas 24 horas seguintes à aplicação;
- No caso de aplicação em tempo chuvoso proteger o trabalho da mesma;
- Limpar as ferramentas com água antes do produto começar a endurecer;
-  Se o produto amassado começar a perder alguma trabalhabilidade dentro do recipiente voltar a mexer com 

misturador elétrico sem adicionar água;
- Não aplicar em painéis horizontais ou com inclinação inferior a 45º.

1 2 3

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: branco 

 weber.tec glass

Elevada resistência
Impermeável
Acabamento fino

ARGAmASSA PARA mONTAGEm 
E REjuNTAmENTO DE TIjOLO 
DE VIDRO
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QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

Reparações localizadas em pavimentos  
de betão p. 254

montagem rápida e duradoura de tampas  
na via pública p. 264

-  Colocação de tampas de visita em vias com 
tráfego;

-  Realização de reparações rápidas e localizadas 
em pavimentos de betão;

-  fixação de elementos de mobiliário urbano: 
painéis publicitários, bancos, floreiras, sinais de 
trânsito, etc.;

-  Enchimentos de grande espessura que necessitem 
de secagem rápida.

compoSiÇão
- Cimentos especiais, granulados silico-calcários, fibras 

metálicas inoxidáveis, fumo de sílica e adjuvantes 
específicos.

aplicaÇão 
- Tempo médio de colocação em serviço: 
 com tráfego pouco intenso: 1h30m
 com tráfego médio: 2h
 com tráfego intenso: 3h
- Espessura de aplicação: de 3 a 30cm 
- Tempo de presa: 
 5°C:30 minutos
 20°C: 20 minutos
 30°C: 10 minutos

obSErVaÇÕES
- Não utilizar diretamente sobre revestimento be-

tuminoso.

SUporTE
- betão.

prESTaÇÕES *
- massa volúmica do produto endurecido: 2300 kg/m3

- Resistências à flexotração: 4,0 n/mm2 (4,0 mpa) 28 
dias (prismas 7x7x28)

- Resistência à compressão:  
+5ºC +20ºC

2 horas 7 mPa 9 mPa

24 horas 13 mPa 15 mPa

28 dias 26 mPa 30 mPa

- Reação ao fogo: classe a1

conSUmo
- 2000 kg/m3 (2 kg/l)

conSErVaÇão
- 6 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes  resultados foram obtidos em ensaios de laboratório e podem variar em 
função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.tec trafic
ARGAmASSAS DE mONTAGEm E fIxAçãO
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aplicaÇão do prodUTo

Amassar com 2,8 a 3,3 litros de água por saco, du-
rante cerca de 3 minutos, com misturador elétrico 
ou betoneira, até obter uma mistura consistente, 
manejável e homogénea.

Sobre suporte húmido, aplicar uma primeira ca-
mada de weber.tec trafic até à altura adequada 
para assentar o anel da tampa (mínimo 3 cm). 
Colocar o anel metálico e nivelar com o pavimento.

Completar o enchimento com weber.tec trafic, 
até ao nível do pavimento, ajudando o produto 
a compactar com “picagem” manual ou agulha 
de vibração. Dar acabamento com espátula ou 
talocha. Proteger da secagem por calor ou vento, 
realizando uma cura húmida ou aplicando película 
de cura.

prEparaÇão do SUporTE
-  Recortar, utilizando equipamento mecânico, um anel com cerca de 10 cm ao redor da posição da tampa a 

colocar, realizando um corte vertical até ao topo do poço a cobrir (procurando obter um suporte sólido);
-  Verificar a estabilidade da obra e o bom estado do topo do poço (ausência de fissuração);
-  Procurar obter um recorte vertical e superfícies rugosas, para garantir uma eficaz aderência ao suporte;
-  Limpar cuidadosamente material solto ou incoerente, gorduras, etc.;
-  As peças metálicas devem estar limpas, desengorduradas e isentas de óxido;
-  O suporte deve ser humedecido previamente, não devendo existir restos de água na superfície.

rEcomEndaÇÕES
-  weber.tec trafic está pronto para ser amassado, não 

acrescentar inertes, outros ligantes ou adjuvantes;
- Temperaturas de aplicação: 5ºC a 35 °C;
-  Não aplicar sobre suporte gelado ou em processo 

de degelo, ou com risco de congelamento nas 24 
horas seguintes;

- Limpar as ferramentas com água antes do produto 
começar a endurecer;

- Em caso de aplicação debaixo de chuva, proteger o 
trabalho da mesma.

1 2 3

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Negro

 weber.tec trafic

Permite circulação após 3 horas
Resistência a tráfego intenso
Reforçado com fibras metálicas inoxidáveis

ARGAmASSA 
PARA fIxAçõES Em áREAS 
DE TRáfEGO
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

fixação de elementos verticais ao terreno  
de forma simples p. 266

-  fixação rápida não estrutural de elementos ver-
ticais ao terreno (cercas, pequenos postes, sinais 
de transito, etc.), sem mistura prévia com água.

compoSiÇão
- Cimento, areias siliciosas e gravilha, aditivos.

aplicaÇão *
- Tempo de presa: aprox. 20 minutos (em função da 

temperatura ambiente)
- Tempo de colocação em serviço: 1 hora após última 

camada

obSErVaÇÕES
- Não aplicar sob chuva, em terreno gelado, em degelo 

ou em risco de gelar nas 24 horas seguintes.
- Não utilizar em fixações ou ancoragens estruturais 

ou de precisão.

SUporTE
- Aplicado diretamente no terreno.

prESTaÇÕES **
- massa volúmica do pó: 1800 kg/m3

- massa Volúmica endurecido: aprox. 2000 kg/m3

- Resistência à compressão (28 dias): > 6 n/mm2

conSUmo
- Aprox. 2 kg por litro de enchimento
- Estimativa de consumo (kg) para um elemento de 

Ø 8 cm
Profundidade do 

buraco (cm)
Largura do buraco (cm)

30x30 35x35 40x40

30 51 70 93

40 68 94 124

50 85 117 155

60 102 141 186

conSErVaÇão
- 6 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes resultados foram obtidos em ensaios de laboratório e podem variar em 
função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.tec nomix
ARGAmASSAS DE mONTAGEm E fIxAçãO
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aplicaÇão do prodUTo

Posicionar e calçar o elemento a fixar de modo 
a que se mantenha na sua posição final durante 
a operação.

Preparar a quantidade de água necessária por cada 
saco (5 litros) e verter metade da água no fundo do 
buraco e metade do pó sobre a água, sem misturar. 
“Picar” o material com uma vara fina, para ajudar 
na mistura e à saída do ar. Aguardar que endureça 
um pouco e repetir a operação usando a outra 
metade de água e pó, até atingir o nível definido 
para a estabilidade da fixação.

molhar bem a superfície da última camada de pó 
para garantir a sua hidratação. Deixar endurecer 
e tapar a superfície repondo o terreno envolvente 
do poste. Remover os elementos de estabilização 
provisória.

prEparaÇão do SUporTE
- Escavar o terreno abrindo o buraco na dimensão 

pretendida (15 a 20 cm de largura além da secção 
do elemento a fixar).

- manter as paredes laterais o mais possível na vertical.
- molhar o interior do buraco, para que a água de 

mistura não seja absorvida pelo terreno.

rEcomEndaÇÕES
- Aplicar o produto com temperatura ambiente entre 5ºC e 30ºC.
- Não aplicar sobre terrenos gelados ou com risco de gelo nas horas seguintes.

1 2 3

APRESENTAÇÃO: Saco de 20 kg 
COR: Cinza

 weber.tec nomix

Não necessita de mistura prévia com água
Endurecimento rápido
fácil aplicação

mICRObETãO PARA fIxAçãO 
RáPIDA NãO ESTRuTuRAL 
DE ELEmENTOS VERTICAIS 
AO TERRENO
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

- montagem de alvenarias de tijolo refratário em 
lareiras e fornos.

-  montagem de tijolo em contacto com águas 
sulfatadas ou ácidas (pH > 4): indústrias alimen-
tares, láteas, redes de esgoto e de saneamento, 
efluentes industriais.

compoSiÇão
- Cimentos especiais, cargas e areias siliciosas.

aplicaÇão *
- Tempo de utilização do produto: 30 minutos
- Tempo aberto: 10 minutos (entre estender o pro-

duto e colocar as peças)
- Prazo de ajuste dos elementos após colocação:  

15 minutos
- Tempo de presa: 4 horas
- Espessuras médias:
   em camada contínua: 5 a 30 mm 
   localizadamente: até 50 mm

obSErVaÇÕES
-  Não aplicar em elementos gelados, excessivamente 

quentes, ou sob chuva;
- A obra poderá ser usada decorridas 24 horas da 

aplicação.

SUporTE
- Tijolo refratário.

prESTaÇÕES **
- massa volúmica do produto endurecido:  

2100 kg/m3

- Resistência à compressão: 15 n/mm2 (m15)
- Aderência (resistência inicial ao corte): 0,15 n/mm2 

(valor tabelado)
- Teor de cloretos (massa): ≤ 0,1%
- Reação ao fogo: classe a1
- Absorção de água: ≤ 0,25 kg/(m2.min0,5)
- Permeabilidade ao vapor de água (µ): 15/35 (valor 

tabelado)
- Condutibilidade térmica (λ 10dry): 1,11 W/m.K (valor 

tabelado; p = 50%)

conSUmo
- Aprox. 30 kg/m2 para peças com 23 x 11 x 6 cm

conSErVaÇão
- 6 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

*  Estes tempos foram medidos a 20ºC, podendo aumentar a baixa temperatura 
e diminuir com temperaturas mais elevadas.

**  Estes resultados foram obtidos em ensaios de laboratório e podem variar em 
função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.tec refract
ARGAmASSAS DE mONTAGEm E fIxAçãO
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aplicaÇão do prodUTo

juntar 3,5 litros de água a um saco de 25 kg ou  
0,7 l de água a um saco de 5 kg de weber.tec 
refract. misturar até obter uma pasta homogénea 
e sem grânulos. O produto fica imediatamente 
pronto a utilizar.

Aplicar a pasta em espessura regular e contínua. 
Colocar os elementos, ajustar e calçar se neces-
sário.

Regularizar as juntas à medida do endurecimento 
da argamassa.

prEparaÇão do SUporTE
-  Os suportes e os elementos a montar deverão estar 

isentos de gorduras, terra, pó ou gesso;
-  Os suportes porosos devem ser humedecidos.

rEcomEndaÇÕES
- Lavar ferramentas ou outros objetos antes da secagem do produto.

1 2 3

 weber.tec refract

Alta resistência térmica
Endurecimento rápido

ARGAmASSA REfRATáRIA 
PARA mONTAGEm 
DE ALVENARIAS

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg, 
Caixa de 4x5 kg 
COR: Cinza
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

compoSiÇão
- Cimentos, areia de sílica, argila expandida e aditivos 

especiais.

aplicaÇão 
- Espessuras mínima de aplicação: 10 mm 
- Espessura máxima de aplicação: 20 mm 
- Tempo de utilização do produto: 60 minutos

obSErVaÇÕES
- Não aplicar em elementos gelados, excessivamente 

quentes ou sob chuva.

SUporTE
- bloco de agregados leves Leca®, blocos correntes, 

tijolo cerâmico.

prESTaÇÕES *
- Densidade depois de endurecido: 1,5
- Resistência à compressão: ≥ 5 mpa (m5)
- Reação ao fogo: classe a1
- Condutividade térmica (λ 10dry): 0,61 W/m.K (valor 

tabelado; p = 50%)
- Aderência (resistência inicial ao corte): 0,15 n/mm2 

(valor tabelado)
- Teor de cloretos (massa): ≤ 0,1% (massa)
- Absorção de água: ≤ 1,2 kg/(m2.min0,5)
- Permeabilidade ao vapor de água (µ): 15/35 (valor 

tabelado)

conSUmo

Espessura média de 10mm 

Tijolo: 7 14 kg/m2 bloco 15 16 kg/m2 

Tijolo: 11 22 kg/m2 bloco 20 21 kg/m2 

Tijolo: 15 30 kg/m2 bloco 25 23 kg/m2 

Tijolo: 11 + 11 44 kg/m2 bloco 30 27 kg/m2 

Tijolo: 11 + 15 52 kg/m2

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico em embalagem 

original fechada e ao abrigo do calor e da humidade

* Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

- Argamassa para assentamento de tijolos e blocos 
no interior e exterior, para desempenhos térmicos 
melhorados. 

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.tec AM5
ARGAmASSAS DE mONTAGEm E fIxAçãO
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aplicaÇão do prodUTo

juntar 5 a 6 litros de água com um saco de 25 kg 
de weber.tec am5. 
misturar até obter uma pasta homogénea e isenta 
de grânulos. O produto fica imediatamente pronto 
a utilizar

Aplicar a pasta em espessura regular e contínua. 
Colocar os elementos, ajustar e “calçar” se ne-
cessário. 
Aquando do assentamento pressionar de modo 
que a argamassa saia pelas juntas. Retirar a ar-
gamassa em excesso. 

Regularizar as juntas à medida do endurecimento 
da argamassa. 

prEparaÇão do SUporTE
- Proceder à limpeza e regularização do suporte.
- Reparar se necessário o suporte utilizando as arga-

massas weber.tec rapid ou weber.rep basic.
- marcar a localização da primeira fiada de elementos, 

com base na planta da obra
- Os tijolos ou blocos devem ser humedecidos antes 

da colocação da argamassa
- Os suportes e os elementos a montar deverão estar 

isentos de gorduras, terra, pó ou gesso.

rEcomEndaÇÕES
- Verificar sistematicamente a verticalidade do pano em execução
- Devido ao peso da própria alvenaria não executar alturas superiores a 1,50m por dia
- Com tempo muito seco ou quente a aplicação da argamassa no suporte deve ser tijolo a tijolo.
- Temperaturas de aplicação: 5 a 35 ºC.
- Não aplicar em elementos gelados, excessivamente quentes, ou sob chuva.
- Limpar as ferramentas com água antes da secagem do produto.

1 2 3

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Cinza

 weber.tec AM5

Alto rendimento
Desempenho térmico melhorado

ARGAmASSA LEVE 
PARA ALVENARIA
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

Assentamento de alvenarias com argamassas 
leves p. 262

- Assentamento de alvenaria em camada fina, 
especialmente de blocos leves do tipo Inter Leca® 
para paredes interiores.

compoSiÇão
- Cimento, cargas siliciosas e de argila expandida, 

aditivos especiais.

aplicaÇão *
- Espessura média recomendada: aprox. 2 mm
- Espessura máxima: 8 mm 
- Tempo de utilização: 2 horas

obSErVaÇÕES
- Não aplicar em elementos gelados, em degelo ou 

em risco de gelar nas 24 horas seguintes, muito 
quentes ou sob chuva.

SUporTE
- blocos leves Inter Leca®, blocos correntes de betão, 

tijolo cerâmico.

prESTaÇÕES **
- massa Volúmica endurecido: aprox. 1500 kg/m3

- Resistência à compressão (28 dias): m5 (≥ 5 n/mm2)
- Aderência (resistência inicial ao corte): ≥ 0,15 n/mm2   

(valor tabelado)
- Teor de cloretos: ≤ 0,1% cl (massa)
- Absorção de água: ≤ 0,3 kg/(m2.min0,5)
- Permeabilidade ao vapor de água (µ): ≤ 35
- Condutibilidade térmica (λ 10dry): 0,61 W/m.K (valor 

tabelado; p = 50%)
- Reação ao fogo: classe a1

conSUmo
- Aprox. 3,5kg/m2 (blocos Inter Leca® de 10 cm largura)
- 4 a 6 kg/m2 para elementos de 7 a 11 cm de largura

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

* Estes resultados foram obtidos em condições normalizadas e podem variar 
em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.tec AM5 finoARGAmASSAS DE mONTAGEm E fIxAçãO
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aplicaÇão do prodUTo

Amassar cada saco com cerca de 5 litros de água 
limpa devendo a mistura ser feita usando mistura-
dor eléctrico com velocidade lenta. Deixar repousar 
1 a 2 minutos e voltar a misturar brevemente.

Espalhar a argamassa em camada fina:
- utilizando máquina doseadora específica quando 
aplicada em blocos Inter Leca®, estendendo dois 
cordões paralelos com cerca de 5 mm de espes-
sura junto aos bordos do bloco fazendo deslizar 
a máquina ao longo da fiada
- utilizando talocha denteada (dente de 4 mm) 
quando aplicada em elementos correntes (bloco 
ou tijolo)

Posicionar o elemento de alvenaria, esmagando 
a argamassa e ajustando a sua posição.

prEparaÇão do SUporTE
- Proceder à limpeza e regularização do suporte.
- marcar a localização da primeira fiada de blocos ou 

tijolos, com base na planta da obra.
- Os blocos ou tijolos devem ter alguma humidade, 

embora não se devam encontrar molhados antes 
da utilização na execução da parede

- Os suportes de base e os elementos de alvenaria a 
montar deverão estar isentos de gorduras, terra, pó 
ou gesso.

rEcomEndaÇÕES
- Aplicar o produto com temperatura ambiente entre 5ºC e 30ºC.
- Não aplicar sobre suportes gelados ou com risco de gelo nas horas seguintes.
- Verificar permanentemente a verticalidade e alinhamento do pano de parede em curso.
- Devido ao peso da alvenaria, evitar a execução de panos de alvenaria com altura superior a 1,5 m em cada dia.
- Limpar as ferramentas com água antes da secagem do produto.

1 2 3

APRESENTAÇÃO: Saco de 25 kg 
COR: Cinza

 weber.tec AM5 fino

Assentamento de blocos Inter Leca® 
Rendimento elevado
Desempenho térmico melhorado

ARGAmASSA LEVE 
DE ASSENTAmENTO DE ALVENARIA 
Em CAmADA fINA



RegulaRização  
e nivelamento 
de pavimentos
um pavimento define-se como a base hoRizontal 
de uma constRução, ou as difeRentes bases  
de cada nível de um edifício, que seRve de apoio  
às pessoas, veículos, animais ou qualqueR peça  
de mobiliáRio.

Consulte toda a informação 
sobre esta gama através  

da aplicação de códigos QR 
no seu smartphone. 
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soluções webeR 318

RegulaRização de pavimentos
 weber.floor base 334
 weber.floor base rapid 336
 weber.floor light 338

nivelamento de pavimentos
 weber.floor rep 340
 weber.floor fluid 342
 weber.floor plan 344
 weber.floor for 346
 weber.floor dur 348

Re
gu

la
Ri

za
çã

o
 e

 n
iv

el
am

en
to

 d
e 

pa
vi

m
en

to
s



316

Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

aspetos geRais

Guia de escolha

PesQuisa

procure o produto que melhor responde  
às suas necessidades indicando um a um 
os requisitos da obra que pretende efetuar.

coMPaRaÇÃo

analise as possibilidades que os produtos 
oferecem numa escolha que pode ser feita, 
inclusivé, por comparação.

escolha

veja em que página se encontra o produto 
e aceda à informação detalhada  
sobre o problema que pretende resolver,  
o modo de aplicação  
e todas as caraterísticas técnicas.

ReGulaRizaÇÃo e niVelaMento de PaViMentos

diaGnóstico e PRePaRaÇÃo do suPoRte

PlaniMetRia

como verificar a planimetria 
de um pavimento?

1

PoRosidade

como verificar a porosidade  
de um suporte? 

2

ou, em alternativa, com weber.floor 
fluid misturado com areia fina (2 volumes 
de weber.floor fluid para 1 volume de areia 
de 0-4 mm).

verificar a planimetria e regularidade 
do suporte, pois condicionam a espes-
sura da argamassa autonivelante.

se existem cavidades, devem ser preenchi-
das com weber.floor rep.

os suportes à base de cimento devem 
ter absorção normal para evitar bolhas 
e secagem prematura. 

sobre suportes à base de cimento, mo-
lhar ligeiramente com água. o suporte 
é considerado poroso quando a água é 
absorvida em 1-5 minutos, em menos de 
1 minuto o suporte é considerado muito 
poroso, acima de 5 minutos o suporte é 
considerado não poroso.

antes da aplicação de argamassas 
autonivelantes sobre suportes cimen-
tícios, aplicar primário weber.prim RP 
e deixar secar 1 a 4 horas. sobre outros 
suportes (ex: cerâmica, madeira) apli-
car o primário weber.prim ad e deixar 
secar 3 a 6 horas.

AMBIENTE SUPORTE REVESTIMENTO

co
ns

ul
ta

r 
pá

gi
na

interior exterior betão /  
betonilha

cerâmica / 
pedra madeira

cerâmica /  
pedra / madeira 

/ parquet

PVC / linóleo / 
alcatifa

pintura /  
resinas

• • • • • • weber.floor base 334

• • • • • • weber.floor base rapid 336

• • • • • • weber.floor light 338

• • • • • • weber.floor rep 340

• • • • • weber.floor fluid 342

• • • • • weber.floor plan 344

• • • weber.floor for 346

• • • weber.floor dur 348
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adeRência

duReza

como verificar  
a aderência de um  
revestimento  antigo?

como verificar a dureza  
de um suporte?

5

3

Pontos sinGulaRes

pontos singulares devem ser 
considerados e tratados

6

liMPeza

como deixar o suporte limpo?

4

Riscar a superfície do suporte com um 
prego ou chave de fendas. os riscos 
serão superficiais se o suporte for duro.

nos pavimentos antigos, verificar a 
dureza em toda a espessura. eliminar 
as camadas falsamente duras.

se o suporte não é suficientemente 
duro, eliminá-lo até encontrar um 
suporte são, duro e consistente. 

 verificar a aderência de revestimentos 
antigos, sondando com um martelo 
ou espátula.

É necessário eliminar todas as partes 
mal aderentes e nivelar o pavimento 
com a argamassa weber.floor fluid ou 
weber.floor rep.

sobre suportes pintados, efetuar o 
teste da quadrícula. a pintura consi-
dera-se com boa aderência se 80% dos 
quadrados estiverem bem aderidos 
ao suporte.

eliminar os restos de gesso, raspando 
com espátula. eliminar poeiras cuida-
dosamente e aplicar, conforme o caso: 
- o primário weber.prim ad sobre ma-
deira, pintura, cerâmica; - o primário  
weber.prim RP sobre suportes à base de 
cimento, conforme mencionado em 2.

eliminar os restos de colas de revestimen-
tos antigos em, pelo menos, 90% da su-
perfície sobre resíduos de colas acrílicas, 
limpar com cuidado e aplicar weber.prim 
RP. sobre resíduos de colas betuminosas 
e epoxy, aplicar weber.prim ad.

sobre madeira eliminar vernizes e 
ceras; limpar com todo o cuidado e 
aplicar o primário weber.prim ad.

zonas térreas, com risco de ascensão 
capilar devem ser tratadas por aplica-
ção de uma boa barreira pára-vapor.

zonas fissuradas devem ser tratadas 
para garantir a sua estabilização ou se-
rem removidas quando acompanhadas 
por destacamanto das argamassas.

zonas de geometria singular devem 
ser consideradas ao nível de juntas 
de esquartejamento.
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRodutos Relacionados

QuestÕes Relacionadas

weber.floor rep
argamassa de reparação  
de pavimentos p. 340

guia de escolha p. 316

diagnóstico e preparação  
do suporte p. 316 e 317

a execução destes trabalhos com argamassas prepara-
das em obra, resulta frequentemente em problemas de 
fissuração, destacamento e empolamento, originando 
a degradação de revestimentos e impermeabilizações 
com custos de reparação elevados.

por isso, recomenda-se a aplicação de betonilhas pré-
doseadas, integradas num projeto construtivo que 
garanta compatibilidade entre materiais como as lajes, 
a própria argamassa de regularização e as argamassas 
e revestimentos finais (impermeabilização, cerâmica 
e outros).

quando um pavimento se encontra demasiado rugoso, 
é necessário proceder à sua regularização para se poder 
aplicar um revestimento final.

também a reabilitação de pavimentos leva muitas 
vezes à remoção das betonilhas existentes, como por 
exemplo, na substituição de tubagem existente.
noutros casos, é necessário recorrer a um enchimento 
de modo a corrigir cotas ou nivelar o pavimento com 
outro adjacente.

Regularizar 
um pavimento

pRoblema

1 2

3 4
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PRodutos utilizados

amassar a betonilha leve weber.floor light, aplicar no pavimento 
na espessura pretendida (entre 4 e 8 cm) e nivelar a sua superfície 
com o auxílio de uma régua de alumínio. Recomenda-se a utiliza-
ção de uma malha de aço cq38, especialmente em situações de 
maior exigência como cargas elevadas, pavimentos em terraços 
e varandas, para suportes compressíveis (Xps, betões de enchi-
mento leves, etc.) e quando haja dessolidarização do suporte.

manter o material humedecido nas primeiras horas e executar 
juntas de retração estrategicamente definidas em função da 
geometria do piso, e respeitando as juntas de dilatação ou fra-
cionamento já existentes, garantindo áreas máximas de 25 m2.

verificar o estado do suporte e realizar as reparações e limpezas 
necessárias. por exemplo, remover partes soltas, tratar as 
fissuras e  eliminar agentes capazes de reduzir a aderência 
(poeiras, colas antigas, ...). a regularização de zonas específicas 
pode ser feita com weber.floor rep.

humedecer o suporte. para uma maior aderência recomenda-
se a aplicação de uma leitada cimento: weber.latex: água na 
proporção 1:1:1.

weber.floor light

betonilha
tradicional
leve.
p. 338

weber.floor base

betonilha  
de enchimento 
e regularização 
de pavimentos 
interiores  
e exteriores.
p. 334

weber.floor base rapid

betonilha  
de enchimento 
e regularização 
de pavimentos 
interiores  
e exteriores  
de secagem rápida.
p. 336

solução webeR

1 2

3 4
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRodutos Relacionados

QuestÕes Relacionadas

weber.floor rep
argamassa de reparação  
de pavimentos p. 340

weber.prim RP
primário tapa-poros e de aderência para 
argamassas autonivelantes  
e cimentos-cola p. 386

guia de escolha p. 316

diagnóstico e preparação  
do suporte p. 316 e 317

noutras situações, a superfície do suporte encontra-se 
em bruto, demasiado rugosa para a aplicação do re-
vestimento de acabamento, exigindo um nivelamento 
de baixa espessura para uma correta aplicação do 
revestimento.

estes inconvenientes podem ser ultrapassados através 
da aplicação de uma argamassa autonivelante, que 
proporciona uma superfície lisa e nivelada, ideal como 
suporte para o novo revestimento.

a perfeita aplicação dos revestimentos de acabamento 
em pavimentos tais como material cerâmico, madeira, 
linóleos, alcatifas, pinturas ou cortiças não é compatível 
com o estado da superfície de muito suportes à base 
de cimento (betão, betonilhas, etc.).

É frequente encontrar suportes de betonilha, com 
acabamento realizado manualmente, que apresentam 
ligeiros desníveis, lombas ou cavidades.

obter 
um pavimento 
nivelado

pRoblema

1 2

3 4
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PRodutos utilizados

amassar weber.floor fluid com 4,75 litros de água por cada 
saco. verter o material no pavimento, espalhando-o até obter 
a espessura pretendida. se necessário, passar com rolo de 
picos para remover bolhas de ar e passar com talocha inox 
para alisar a superfície do material.

deixar endurecer. É possível circular sobre a argamassa au-
tonivelante após aproximadamente 3 horas. 

verificar o estado do suporte e realizar as reparações e limpezas 
adequadas (ver “pavimentos - diagnóstico e preparação do 
suporte” págs. 316 e 317).

em caso de suporte muito poroso, aplicar o primário  
weber.prim RP (ver “pavimentos - diagnóstico e preparação 
do suporte” págs. 316 e 317).

weber.floor fluid

argamassa 
autonivelante 
de enchimento 
reforçada com 
fibras.
p. 342

weber.floor plan

argamassa 
autonivelante de 
alisamento.
p. 344

solução webeR

1 2

3 4
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRodutos Relacionados

QuestÕes Relacionadas

weber.floor rep
argamassa de reparação  
de pavimentos p. 340

weber.prim ad
primário de aderência monocomponente  
para argamassas autonivelantes  
e cimentos-cola. sem solventes p. 385

guia de escolha p. 316

diagnóstico e preparação  
do suporte p. 316 e 317

… ou a decapagem da pintura existente. estes inconvenientes podem ser ultrapassados uti-
lizando um primário adequado e uma argamassa 
autonivelante, aplicada diretamente sobre o pavimen-
to a renovar, que proporciona uma superfície lisa e 
nivelada, ideal como suporte para o novo revestimento 
(cerâmica, alcatifa, linóleo, etc.).

para renovar o pavimento, é necessário que o suporte 
esteja plano, resistente e compatível com as diferentes 
colas para a colocação do novo revestimento. no en-
tanto, é frequente existirem problemas de desníveis 
e defeitos de planimetria.

a solução tradicional de renovação de pavimentos cos-
tuma implicar a eliminação do revestimento existente 
e a realização de uma nova camada de regularização...

Renovar um 
pavimento antigo 
de cerâmica

pRoblema

1 2

3 4
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PRodutos utilizados

amassar weber.floor fluid com 4,75 litros de água por cada 
saco. verter o material no pavimento, espalhando-o até obter 
a espessura pretendida. se necessário, passar com rolo de 
picos para remover bolhas de ar e passar com talocha inox 
para alisar a superfície do material.

para colocar cerâmica ou alcatifa, esperar 12 horas. para parquet 
ou vinil, esperar 24 horas. 

verificar o estado do suporte e realizar as reparações e limpezas 
adequadas (ver “pavimentos: diagnóstico e preparação do 
suporte” págs. 316 e 317).

aplicar sobre o revestimento original o primário weber.prim 
ad. deixar secar 3 a 6 horas.

weber.floor fluid

argamassa 
autonivelante 
de enchimento 
reforçada com 
fibras
p. 342

solução webeR

1 2

3 4
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRodutos Relacionados

QuestÕes Relacionadas

weber.floor rep
argamassa de reparação  
de pavimentos p. 340

weber.prim ad
primário de aderência monocomponente  
para argamassas autonivelantes  
e cimentos-cola. sem solventes p. 385

guia de escolha p. 316

diagnóstico e preparação  
do suporte p. 316 e 317

a colocação direta do revestimento sobre a madeira, 
pode ocasionar descolagens ou sujidade nas juntas 
entre as peças.

por outro lado, a aplicação de um pavimento em arga-
massa de cimento, que representa um peso considerá-
vel, pode não ser compatível com a estrutura existente, 
podendo provocar cedências que originem fissuras.

antes, tornava-se necessário eliminar as tábuas enve-
lhecidas e refazer um novo pavimento em madeira...

… ou em argamassa, originando trabalhos importantes 
e demorados, que produziam bastante entulho de 
demolição, e que nem sempre davam um resultado 
satisfatório.

Renovar um 
pavimento antigo 
de madeira

pRoblema

1 2

3 4



325

Re
gu

la
Ri

za
çã

o
 e

 n
iv

el
am

en
to

 d
e 

pa
vi

m
en

to
s

PRodutos utilizados

amassar weber.floor fluid com 4,75 litros de água por cada 
saco. verter o material no pavimento, espalhando-o até obter 
a espessura pretendida. se necessário, passar com rolo de 
picos para remover bolhas de ar e passar com talocha inox 
para alisar a superfície do material.

deixar endurecer. É possível circular sobre a argamassa autoni-
velante após aproximadamente 3 horas. esperar 12 horas para 
colocar alcatifa ou cerâmica. para os revestimentos plásticos 
esperar pelo menos 48 horas.

em alternativa pregar as tábuas soltas, para reforçar a estabili-
dade. eliminar os vernizes e ceras. aplicar com rolo o primário 
weber.prim ad. deixar secar 3 a 6 horas.

colocar uma rede de fibra de vidro, agrafada cada 20 cm. deixar 
uma junta de 5 mm em esponja na união do pavimento com 
as paredes ou pilares.

weber.floor fluid

argamassa 
autonivelante 
de enchimento 
reforçada com 
fibras
p. 342

solução webeR

1 2

3 4
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRodutos Relacionados

QuestÕes Relacionadas

weber.floor rep
argamassa de reparação  
de pavimentos p. 340

weber.prim RP
primário tapa-poros e de aderência para 
argamassas autonivelantes  
e cimentos-cola p. 386

guia de escolha p. 316

diagnóstico e preparação  
do suporte p. 316 e 317

como pvc ou linóleo. poderá obter esse pavimento com a argamassa auto-
nivelante cimentícia weber.floor plan.

por vezes, além de um pavimento plano, é ainda ne-
cessária uma superfície lisa.

adequada para receber revestimentos finos.

obter um 
pavimento plano 
e liso para 
colocação de pvc, 
linóleo

pRoblema

1 2

3 4
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PRodutos utilizados

amassar weber.floor plan com 4,75 litros de água por cada 
saco. verter o material no pavimento, espalhando-o até obter 
a espessura pretendida. se necessário, passar com rolo de picos 
para remover bolhas de ar e passar com talocha inox para alisar 
a superfície do material.

decorridas 24/48 horas, o pavimento está apto a ser revestido.

verificar o estado do suporte e realizar as reparações e limpezas 
adequadas (ver “pavimentos - diagnóstico e preparação do 
suporte” págs. 316 e 317).

aplicar o primário (ver “pavimentos - diagnóstico e preparação 
do suporte” págs. 316 e 317).

weber.floor plan

argamassa 
autonivelante de 
alisamento.
p. 344

solução webeR

1 2

3 4



328

Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QuestÕes Relacionadas

colagem de cerâmica sobre pisos  
radiantes p. 40

diagnóstico e preparação  
do suporte p. 316 e 317

por outro lado, a sua robustez no final poderá ficar 
aquém do esperado. com efeito, as variações térmi-
cas podem resultar na fissuração e destacamento 
prematuro destas argamassas.

o uso de uma argamassa autonivelante de elevada 
fluidez, permitirá obter um piso radiante mais robus-
to, mais compacto, de menor espessura e, portanto, 
termicamente mais eficiente.

embora muito comum, a aplicação de betonilhas 
tradicionais sobre sistemas de aquecimento radiante 
não constitui a solução mais adequada para o efeito.

essencialmente porque, devido à sua consistência 
grosseira, permanecerão sempre espaços vazios no 
seu interior que oferecerão resistência à transmissão 
de calor para a superfície.

como executar 
um piso radiante

pRoblema

1 2

3 4



329

Re
gu

la
Ri

za
çã

o
 e

 n
iv

el
am

en
to

 d
e 

pa
vi

m
en

to
s

PRodutos utilizados

amassar weber.floor fluid com 4,75 litros de água por cada 
saco. aplicar a argamassa autonivelante, permitindo que esta 
ocupe todos os espaços entre condutas/cabos, numa espessura 
mínima de 10-30 mm acima destes. Recomenda-se ainda o 
reforço da argamassa por aplicação de uma rede de fibra de 
vidro (malha 10x10 mm).

deste modo, obterá um piso radiante termicamente mais 
eficiente e com isso uma poupança energética face a soluções 
tradicionais.

estabelecer uma junta perimetral e fixar as placas de isola-
mento térmico, de modo a que permaneçam estáveis.

proceder à instalação do sistema radiante (de acordo com as 
instruções do fornecedor).

weber.floor fluid

argamassa 
autonivelante 
de enchimento 
reforçada com 
fibras
p. 342

solução webeR

1 2

3 4
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRodutos Relacionados

QuestÕes Relacionadas

weber.floor rep
argamassa de reparação  
de pavimentos p. 340

weber.prim RP
primário tapa-poros e de aderência para 
argamassas autonivelantes  
e cimentos-cola p. 386

guia de escolha p. 316

diagnóstico e preparação  
do suporte p. 316 e 317

além disso, o desgaste por abrasão a que são sujeitos 
levam ao seu envelhecimento acelerado.

a argamassa weber.floor for foi concebida para fazer 
frente a estas condições mais exigentes, permitindo 
obter um pavimento nivelado, mais resistente e es-
teticamente mais agradável.

muitas vezes, quando se pretende um pavimento con-
tínuo em garagens, opta-se pela simples colocação de 
uma betonilha.

no entanto, o aspeto visual e a planimetria obtida 
ficam aquém do desejado.

como executar 
um piso 
de garagem

pRoblema

1 2

3 4
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PRodutos utilizados

amassar weber.floor for com 5,25 litros de água por cada saco. 
verter o material no pavimento, espalhando-o até obter a es-
pessura pretendida. se necessário, passar com rolo de picos 
para remover bolhas de ar e passar com talocha inox para alisar 
a superfície do material. garantir a utilização de material do 
mesmo lote na área de aplicação para prevenir alterações de cor.

decorridas 24/48 horas, o pavimento deverá protegido por 
selagem, com resina de poliuretano de base aquosa weber.
floor protect (transparente), ou pintura, com resina epóxi de 
base aquosa weber PX (várias cores).

verificar o estado do suporte e realizar as reparações e limpezas 
adequadas (ver “pavimentos - diagnóstico e preparação do 
suporte” págs. 316 e 317). 
executar as juntas de fracionamento recomendáveis em 
função da existência de geometrias singulares e das áreas 
contínuas de aplicação.

aplicar o primário (ver “pavimentos - diagnóstico e preparação 
do suporte” págs. 316 e 317).

weber.floor for

argamassa 
autonivelante de 
revestimento.
p. 346

weber.floor protect

verniz  
de poliuretano 
bicomponente  
de base aquosa.
p. 388

weber PX

Revestimento  
epóxi 
bicomponente  
de base aquosa.
p. 388

solução webeR

1 2

3 4
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRodutos Relacionados

QuestÕes Relacionadas

weber.floor rep
argamassa de reparação  
de pavimentos p. 340

weber.prim RP
primário tapa-poros e de aderência para 
argamassas autonivelantes  
e cimentos-cola p. 386

guia de escolha p. 316

diagnóstico e preparação  
do suporte p. 316 e 317

além disso, as condições de trabalho a que são sujeitos, 
associadas a um deficiente tratamento de superfície 
levam a um envelhecimento acelerado destes materiais.

a argamassa weber.floor dur foi concebida para fazer 
frente a estas condições mais exigentes, permitindo 
obter um pavimento nivelado, durável e esteticamente 
mais agradável.

usualmente, a execução de um pavimento industrial 
passa pela simples colocação de uma superfície de 
betão. 

muitas vezes a planimetria obtida não é a desejada.

como executar 
um piso industrial

pRoblema

1 2

3 4
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PRodutos utilizados

amassar weber.floor dur com 5,25 litros de água por cada saco. 
verter o material no pavimento, espalhando-o até obter a es-
pessura pretendida. se necessário, passar com rolo de picos 
para remover bolhas de ar e passar com talocha inox para alisar 
a superfície do material.

decorridas 24/48 horas, o pavimento deverá protegido por 
selagem, com resina de poliuretano de base aquosa weber.
floor protect (transparente), ou pintura, com resina epóxi de 
base aquosa weber PX (várias cores).

verificar o estado do suporte e realizar as reparações e limpezas 
adequadas (ver “pavimentos - diagnóstico e preparação do 
suporte” págs. 316 e 317).
executar as juntas de fracionamento recomendáveis em 
função da existência de geometrias singulares e das áreas 
contínuas de aplicação.

aplicar o primário (ver “pavimentos - diagnóstico e preparação 
do suporte” págs. 316 e 317).

weber.floor dur

argamassa 
autonivelante para 
pisos industriais.
p. 348

solução webeR

1 2

3 4
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

prodUToS rElacionadoS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

compoSiÇão
- Cimento Portland, agregados tradicionais. 
- Não contém caseína. 

aplicaÇão *
- weber.floor base deve ser misturado durante pelo 

menos 3 minutos com um misturador elétrico ade-
quado ou durante 5 minutos numa betoneira. Pode 
também ser utilizada uma misturadora contínua, de-
vendo no entanto ser ajustada a quantidade de água 
em função da trabalhabilidade durante a aplicação;

- O produto deve ser misturado com 2,0-2,5 L de água 
por cada saco;

- O material deve ser regularizado/ nivelado com uma 
régua de alumínio. 

obSErVaÇÕES
- Quando aplicado como solução flutuante, é necessá-

rio proceder ao reforço com malha de aço;
- Tempo aberto: 1 hora;
- Tempo de espera antes da circulação pedonal: 12 

horas.
- Tempo de espera para aplicação do revestimento:
 cerâmicos: 14 dias
 madeira: 28 dias.

SUporTE
- Recomendado para uma grande variedade de supor-

tes de betão, cuja superfície possua uma resistência 
mínima à tração de 0,5 N/mm2. Pode ainda ser apli-
cado em pavimentos flutuantes, bem como sobre 
os sistemas de enchimento leve com leca® solta, 
lbF e leca® mix.

prESTaÇÕES **
- Resistência à compressão: 10 mpa
- Resistência à flexão: 3 mpa
- Comportamento ao fogo: classe a1

conSUmo
- 20 kg/m2/cm de espessura.

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade

rEVESTimEnToS aSSociadoS
- Cerâmica, pedra, madeira, parquet

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

weber.floor rep
Argamassa de reparação  
de pavimentos p. 340

Regularizar um pavimento p. 318

- A betonilha tradicional weber.floor base foi 
concebida para enchimento e regularização de 
pavimentos interiores e exteriores, tanto em cons-
truções novas como em projetos de reabilitação; 

- Não adequada para acabamento final;
- Espessura de aplicação: 4 a 8 cm.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.floor base
REguLARizAçãO dE PAvimENTOs



335

RE
gu

LA
Ri

zA
çã

O
 E

 N
iv

EL
Am

EN
TO

 d
E 

PA
vi

m
EN

TO
s

aplicaÇão do prodUTo

No final, a superfície deverá ser apertada por 
intermédio de uma talocha.

Regularizar/nivelar o material com uma régua 
de alumínio.

A betonilha weber.floor base deve ser mistura-
da com 2,0-2,5 L de água por cada saco, durante 
3 minutos com misturador elétrico lento, ou 5 
minutos com betoneira.

prEparaÇão do SUporTE
- O suporte deverá encontrar-se devidamente limpo, sem poeiras superficiais e sem resíduos de outros materiaís 

(óleos,hidrófugos de superfície, gorduras, pintura) que possam dificultar a aderência do material;
- Preencher eventuais cavidades com weber.floor rep;
- deve-se humedecer o suporte antes da aplicação da betonilha weber.floor base. Para uma maior aderência 

recomenda-se a aplicação de uma leitada de cimento: weber.latex: água na proporção 1:1:1;
- Recomenda-se a utilização de uma malha de aço CQ38, especialmente em situações de maior exigência como 

cargas elevadas, pavimentos em terraços e varandas, para suportes compressíveis (XPs, betões de enchimento 
leves, etc.) e quando haja dessolidarização do suporte.

rEcomEndaÇÕES
- Temperatura de utilização: 5ºC a 30ºC;
- Respeitar quaisquer juntas de dilatação ou de fra-

cionamento existentes;
- Executar uma junta perimetral com uma espessu-

ra mínima de 5mm, através da colocação de fita 
periférica ou poliestireno expandido (esferovite);

- de forma a minimizar os efeitos de retração é ainda 
recomendado que, após secagem inicial, o material 
seja humedecido, e que se proceda à execução de 
juntas estrategicamente colocadas, em função da 
geometria do piso, e respeitando as juntas de dila-
tação ou fracionamento já existentes, garantindo 
áreas máximas de 25 m2. 

1 2 3

APRESENTAÇÃO: saco de 25 kg 
COR: Cinza

 weber.floor base

Evita estaleiro em obra
Resistente à compressão e à flexão
Construção nova e reabilitação

BETONiLhA dE ENChimENTO 
E REguLARizAçãO 
dE PAvimENTOs iNTERiOREs 
E EXTERiOREs
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

prodUToS rElacionadoS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

weber.floor rep
Argamassa de reparação  
de pavimentos p. 340

Regularizar um pavimento p. 318

- A betonilha tradicional de secagem rápida  
weber.floor base rapid foi concebida para enchi-
mento e regularização de pavimentos interiores 
e exteriores, em obras de renovação onde seja 
necessária uma rápida colocação do revestimento 
final;

- Não adequada para acabamento final;
- Espessura de aplicação: 4 a 8 cm.

compoSiÇão
- Cimento Portland, agregados tradicionais, aditivos 

orgânicos; 
- Não contém caseína. 

aplicaÇão *
- weber.floor base rapid deve ser misturado durante 

pelo menos 3 minutos com um misturador elétrico 
adequado ou durante 5 minutos numa betoneira. 
Pode também ser utilizada uma misturadora contí-
nua, devendo no entanto ser ajustada a quantidade 
de água em função da trabalhabilidade durante a 
aplicação;

- O produto deve ser misturado com 2,0-2,5 L de água 
por cada saco;

- O material deve ser regularizado/ nivelado com uma 
régua de alumínio. 

obSErVaÇÕES 
- Quando aplicado como solução flutuante, é neces-

sário proceder ao reforço com malha de aço;
- Tempo aberto: 1 hora;
- Tempo de espera antes da circulação pedonal: 12 

horas.

SUporTE
- Recomendado para uma grande variedade de su-

portes de betão, cuja superfície possua uma resis-
tência mínima à tração de 0,5 N/mm2. Pode ainda 
ser aplicado em pavimentos flutuantes, bem como 
sobre os sistemas de enchimento leve leca® solta, 
lbF e leca® mix.

prESTaÇÕES **
- Resistência à compressão: 12 mpa
- Resistência à flexão: 3 mpa
- humidade relativa*:
 - 12 horas < 4% - aplicação de revestimento cerâmico
 - 24 horas < 2% - aplicação de revestimento em PvC
 - 48 horas < 1% - aplicação de pavimento em madeira
- Comportamento ao fogo: classe a1

conSUmo
- 20 kg/m2/cm de espessura.

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

rEVESTimEnToS aSSociadoS
- Cerâmica, pedra, madeira, parquet

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.floor base rapidREguLARizAçãO dE PAvimENTOs

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.
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aplicaÇão do prodUTo

A betonilha weber.floor base rapid deve ser 
misturada com 2,0-2,5 L de água por cada saco, 
durante 3 minutos com misturador elétrico lento, 
ou 5 minutos com betoneira.

Regularizar/nivelar o material com uma régua 
de alumínio.

No final, a superfície deverá ser apertada por 
intermédio de uma talocha.

prEparaÇão do SUporTE
- O suporte deverá encontrar-se devidamente limpo, sem poeiras superficiais e sem resíduos de outros materiaís 

(óleos,hidrófugos de superfície, gorduras, pintura) que possam dificultar a aderência do material;
- Preencher eventuais cavidades com weber.floor rep;
- deve-se humedecer o suporte antes da aplicação da betonilha weber.floor base rapid, para uma maior 

aderência recomenda-se a aplicação de uma leitada cimento: weber.latex: água na proporção 1:1:1;
- Recomenda-se a utilização de uma malha de aço CQ38, especialmente em situações de maior exigência como 

cargas elevadas, pavimentos em terraços e varandas, para suportes compressíveis (XPs, betões de enchimento 
leves, etc.) e quando haja dessolidarização do suporte.

rEcomEndaÇÕES
- Temperatura de utilização: 5ºC a 30ºC;
- Respeitar quaisquer juntas de dilatação ou de fra-

cionamento existentes;
- Executar uma junta perimetral com uma espessu-

ra mínima de 5 mm, através da colocação de fita 
periférica ou poliestireno expandido (esferovite);

- de forma a minimizar os efeitos de retração é ainda 
recomendado que, após secagem inicial, o material 
seja humedecido, e que se proceda à execução de 
juntas estrategicamente colocadas, em função da 
geometria do piso, e respeitando as juntas de dila-
tação ou fracionamento já existentes, garantindo 
áreas máximas de 25 m2. 

1 2 3

 weber.floor base rapid

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

APRESENTAÇÃO: saco de 25 kg 
COR: Cinza

Evita estaleiro em obra
secagem rápida
Especial para obras de renovação

BETONiLhA dE ENChimENTO 
E REguLARizAçãO dE PAvimENTOs 
iNTERiOREs E EXTERiOREs 
dE sECAgEm RáPidA
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

prodUToS rElacionadoS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

compoSiÇão
- Cimento, agregados tradicionais e agregados leves 

leca®.

aplicaÇão *
- weber.floor light deve ser misturado durante pelo 

menos 3 minutos com um misturador elétrico ade-
quado ou durante 5 minutos numa betoneira. Pode 
também ser utilizada uma misturadora contínua, de-
vendo no entanto ser ajustada a quantidade de água 
em função da trabalhabilidade durante a aplicação;

- O produto deve ser misturado com 3,5-4,0 L de água 
por cada saco;

- O material deve ser regularizado/ nivelado com uma 
régua de alumínio. 

obSErVaÇÕES
- Quando aplicado como solução flutuante, é neces-

sário proceder ao reforço com malha de aço;
- Tempo aberto: 1 hora;
- Tempo de espera antes da circulação pedonal: 12 

horas.

SUporTE
- Recomendado para uma grande variedade de su-

portes de betão, cuja superfície possua uma resis-
tência mínima à tração de 0,5 N/mm2. Pode ainda 
ser aplicado em pavimentos flutuantes, bem como 
sobre os sistemas de enchimento leve leca® solta, 
lbF e leca® mix.

prESTaÇÕES **
- Resistência à compressão: 7 mpa
- Resistência à flexão: 4 mpa
- Comportamento ao fogo: classe a1

conSUmo
- 12 kg/m2/cm de espessura.

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

rEVESTimEnToS aSSociadoS
- Cerâmica, pedra, madeira, parquet.

* Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com tem-
peraturas mais elevadas.
** Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, 
e podem variar em função das condições de aplicação.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

- A betonilha tradicional leve weber.floor light foi 
concebida para enchimento e regularização de 
pavimentos interiores e exteriores, em obras de 
renovação onde a introdução de uma carga per-
manente reduzida seja um fator determinante;

- Não adequada para acabamento final;
- Espessura de aplicação: 4 a 8 cm.

weber.floor rep
Argamassa de reparação  
de pavimentos p. 340

Regularizar um pavimento p. 318

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.floor light
REguLARizAçãO dE PAvimENTOs
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aplicaÇão do prodUTo

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

A betonilha weber.floor light deve ser misturada 
com água (3,5 a 4 L), durante 3 minutos, com mis-
turador elétrico lento, ou 5 minutos com betoneira.

Regularizar/nivelar o material com uma régua 
de alumínio.

No final, a superfície deverá ser apertada por 
intermédio de uma talocha.

Regularização de pavimentos
Leveza
melhoria térmica e acústica
Construção nova e renovação

BETONiLhA TRAdiCiONAL 
LEvE

rEcomEndaÇÕES
- Temperatura de utilização: 5ºC a 30ºC;
- Respeitar quaisquer juntas de dilatação ou de fra-

cionamento existentes;
- Executar uma junta perimetral com uma espessu-

ra mínima de 5 mm, através da colocação de fita 
periférica ou poliestireno expandido (esferovite);

- de forma a minimizar os efeitos de retração é ainda 
recomendado que, após secagem inicial, o material 
seja humedecido, e que se proceda à execução de 
juntas estrategicamente colocadas, em função da 
geometria do piso, e respeitando as juntas de dila-
tação ou fracionamento já existentes, garantindo 
áreas máximas de 25 m2. 

prEparaÇão do SUporTE
- O suporte deverá encontrar-se devidamente limpo, sem poeiras superficiais e sem resíduos de outros materiaís 

(óleos,hidrófugos de superfície, gorduras, pintura) que possam dificultar a aderência do material;
- Preencher eventuais cavidades com weber.floor rep;
- deve-se humedecer o suporte antes da aplicação da betonilha weber.floor light, para uma maior aderência 

recomenda-se a aplicação de uma leitada cimento: weber.latex: água na proporção 1:1:1;
- Recomenda-se a utilização de uma malha de aço CQ38, especialmente em situações de maior exigência como 

cargas elevadas, pavimentos em terraços e varandas, para suportes compressíveis (XPs, betões de enchimento 
leves, etc.) e quando haja dessolidarização do suporte.

APRESENTAÇÃO: saco de 24 kg 
COR: Cinza

1 2 3

 weber.floor light
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

- A argamassa weber.floor rep foi concebida para 
enchimento e regularização de pavimentos inte-
riores e exteriores, tanto em construções novas 
como em projetos de reabilitação, em espessuras 
mais reduzidas que uma betonilha tradicional;

- Adequada para reparação de pavimentos, en-
chimento de cavidades, criação de pendentes e 
meias-canas;

- Não adequada para acabamento final;
- Espessura de aplicação: 1 a 4 cm.

compoSiÇão
- Cimento Portland, agregados tradicionais, aditi-

vos orgânicos;
- Não contém caseína.

aplicaÇão *
- weber.floor rep deve ser misturado durante pelo me-

nos 3 minutos com um misturador elétrico adequado 
ou durante 5 minutos numa betoneira. Pode também 
ser utilizada uma misturadora contínua, devendo 
no entanto ser ajustada a quantidade de água em 
função da trabalhabilidade durante a aplicação;

- O produto deve ser misturado com 3,0-3,5 L de água 
por cada saco;

- O material deve ser regularizado/ nivelado com uma 
régua de alumínio. 

obSErVaÇÕES
- Quando aplicado como solução flutuante, é necessá-

rio proceder ao reforço com malha de aço;
- Tempo aberto: 1 hora;
- Tempo de espera antes da circulação pedonal: 12 

horas.

SUporTE
- Betão, betonilha, cerâmica, pedra.

prESTaÇÕES **
- Resistência à compressão: 20 mpa
- Resistência à flexão: 7 mpa

conSUmo
- 20 kg/m2/cm de espessura.

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

rEVESTimEnToS aSSociadoS
- Cerâmica, pedra, madeira, parquet.

*  Estes resultados foram obtidos em ensaios de laboratório e podem variar em 
função das condições de aplicação.

**  Estes tempos estão determinados a 20ºC e podem aumentar a baixas tem-
peraturas, ou diminuir a temperaturas elevadas.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.floor rep
NivELAmENTO dE PAvimENTOs
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aplicaÇão do prodUTo

A argamassa weber.floor rep deve ser mistura-
da com 3,0-3,5 L de água por cada saco, durante 
3 minutos com misturador elétrico lento, ou 5 
minutos com betoneira.

Regularizar/nivelar o material com uma régua 
de alumínio.

No final, a superfície deverá ser apertada por 
intermédio de uma talocha.

prEparaÇão do SUporTE
- O suporte deverá encontrar-se devidamente limpo, sem poeiras superficiais e sem resíduos de outros materiaís 

(óleos,hidrófugos de superfície, gorduras, pintura) que possam dificultar a aderência do material.
- Preencher eventuais cavidades com weber.floor rep;
- Executar uma junta perimetral com uma espessura mínima de 5 mm, através da colocação de fita periférica 

ou poliestireno expandido (esferovite);
- deve-se humedecer o suporte antes da aplicação do weber.floor rep, para uma maior aderência recomenda-se 

a aplicação de uma leitada de cimento: weber.latex (água na proporção 1:1:1).

rEcomEndaÇÕES
- Temperatura de utilização: 5ºC a 30ºC;
- Respeitar quaisquer juntas de dilatação ou de fra-

cionamento existentes;
- Executar uma junta perimetral com uma espessu-

ra mínima de 5 mm, através da colocação de fita 
periférica ou poliestireno expandido (esferovite);

- de forma a minimizar os efeitos de retração é ainda 
recomendado que, após secagem inicial, o material 
seja humedecido, e que se proceda à execução de 
juntas estrategicamente colocadas, em função da 
geometria do piso, e respeitando as juntas de dila-
tação ou fracionamento já existentes, garantindo 
áreas máximas de 25 m2. 

1 2 3

APRESENTAÇÃO: saco de 25 kg 
COR: Cinza

 weber.floor rep

indicada para execução de camadas de forma delgadas (1-4 cm) 
Consistência pastosa 
Adequada para enchimento de cavidades, criação de pendentes, 
meias-canas

ARgAmAssA dE REPARAçãO 
dE PAvimENTOs
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

prodUToS rElacionadoS

weber.floor rep
Argamassa de reparação  
de pavimentos p. 340
 
weber.prim ad 
Primário de aderência monocomponente  
para argamassas autonivelantes  
e cimentos-cola. sem solventes p. 385

weber.prim rp
Primário tapa-poros e de aderência  
para argamassas autonivelantes  
e cimentos-cola p. 386

Obter um pavimento nivelado p. 320

- Argamassa autonivelante de enchimento refor-
çada com fibras, concebida para nivelamento/
enchimento de pavimentos sobre suportes de 
betão/betonilha, em apartamentos, escritórios, 
edifícios públicos, etc.

- Não adequada para acabamento final
- Não adequada para aplicações em exterior
- Espessura de aplicação: 15 a 80 mm.

compoSiÇão
- Ligantes hidráulicos;
- Agregados de sílica e calcário;
- Aditivos orgânicos e inorgânicos;
- Fibras de vidro.

aplicaÇão *
- Tempo de repouso após mistura: 1 minuto
- Tempo aberto: 20 minutos
- Tempo de espera para tráfego pedonal: 2 a 4 horas
- Tempo de espera para revestimento: 12 a 72 horas
 (consoante revestimento escolhido, espessura apli-

cada humidade do ar e do suporte)

obSErVaÇÕES
- Não aplicar em exteriores;
- Não aplicar em pavimentos molhados em perma-

nência ou sujeitos a humidade por capilaridade;
- Não aplicar em pavimentos industriais;
- Necessita de ser revestido.

SUporTE
- Betão
- Betonilha
- Cerâmica
- madeira

prESTaÇÕES **
- Resistência à compressão: 25 mpa
- Resistência à flexão: 5 mpa
- Reação ao fogo: a1fl

conSUmo
- 1,7 kg/m2/mm de espessura.

conSErVaÇão
- 9 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

rEVESTimEnToS aSSociadoS
- Cerâmica, pedra, madeira, parquet

*  Estes resultados foram obtidos em ensaios de laboratório e podem variar em 
função das condições de aplicação.

**  Estes tempos estão determinados a 20ºC e podem aumentar a baixas tem-
peraturas, ou diminuir a temperaturas elevadas.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.floor fluid
NivELAmENTO dE PAvimENTOs
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aplicaÇão do prodUTo

misturar a argamassa com 4,75 L de água por cada 
saco, com um misturador elétrico lento (500 rpm), 
até obter uma consistência fluida, homogénea e 
sem grumos. deixar repousar durante 1 minuto e 
voltar a misturar durante alguns segundos.

verter o material sobre o pavimento e estender 
com a espátula denteada. se necessário, passar 
com rolo de picos para remover eventuais bolhas 
de ar.

 de seguida, com o auxílio de uma espátula inox, 
alisar a superfície do material.

prEparaÇão do SUporTE
-  O suporte deverá encontrar-se devidamente limpo, sem poeiras superficiais e sem resíduos de outros materiaís 

(óleos, hidrófugos de superfície, gorduras, pintura) que possam dificultar a aderência do material.
-  Preencher eventuais cavidades com weber.floor rep;
-  Aplicar como primário, com rolo ou escova:
 - 2 demão de weber.prim rp, não diluído, sobre suportes porosos (betão, betonilha);
 - 1 demão de weber.prim ad, não diluído, sobre suportes não porosos (cerâmica, pedra).

rEcomEndaÇÕES
- Temperatura de utilização: 10ºC a 30ºC;
- Respeitar quaisquer juntas de dilatação ou de fra-

cionamento existentes;
- Executar uma junta perimetral com uma espessu-

ra mínima de 5 mm, através da colocação de fita 
periférica;

- Quando utilizada como enchimento em sistemas de 
piso radiante, garantir uma camada com espessu-
ra mínima de 10 mm acima do ponto mais alto do 
sistema (tubos/cabos elétricos) e armar com rede 
de fibra de vidro.

1 2 3

APRESENTAÇÃO: saco de 25 kg 
COR: Cinza

 weber.floor fluid

indicada para execução de enchimentos (15-80 mm)
Excelentes propriedades autonivelantes
Adequada para pisos radiantes

ARgAmAssA AuTONivELANTE 
dE ENChimENTO REFORçAdA 
COm FiBRAs
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

prodUToS rElacionadoS

weber.floor rep
Argamassa de reparação  
de pavimentos p. 340

weber.prim rp
Primário tapa-poros e de aderência para 
argamassas autonivelantes  
e cimentos-cola p. 386

Obter um pavimento plano e liso  
para colocação de PvC, linóleo p. 326

- Argamassa autonivelante de alisamento de pa-
vimentos interiores, concebida para colocação de 
revestimentos finos em locais de trafego ligeiro 
a moderado;

-  Não adequada para acabamento f inal 
- Não adequada para aplicações em exterior 
- Espessura de aplicação: 2 a 15 mm.

compoSiÇão
- Ligantes hidráulicos;
- Agregados de sílica e calcário;
- Aditivos orgânicos e inorgânicos.

aplicaÇão *
- Tempo de repouso após mistura: 1 minuto
- Tempo aberto: 20 minutos
- Tempo de espera para circulação pedonal: 2 a 3 horas
- Tempo de espera para revestimento: 12 a 48 horas
 (consoante revestimento escolhido, espessura apli-

cada humidade do ar e do suporte)

obSErVaÇÕES
- Não aplicar em exteriores;
- Não aplicar em pavimentos molhados em perma-

nência ou sujeitos a ascenção de humidade por 
capilaridade;

- Não aplicar em pavimentos industriais;
- Necessita ser revestido.

SUporTE
- Betão
- Betonilha
- Cerâmica

prESTaÇÕES **
- Resistência à compressão: 20 mpa
- Resistência à flexão: 5 mpa
- Reação ao fogo: a1fl

conSUmo
- 1,8 kg/m2/mm de espessura.

conSErVaÇão
- 9 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

rEVESTimEnToS aSSociadoS
- PvC, linóleo, alcatifa, parquet, cerâmica, pedra, 

madeira.

*  Estes resultados foram obtidos em ensaios de laboratório e podem variar em 
função das condições de aplicação.

**  Estes tempos estão determinados a 20ºC e podem aumentar a baixas tem-
peraturas, ou diminuir a temperaturas elevadas.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.floor plan
NivELAmENTO dE PAvimENTOs
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aplicaÇão do prodUTo

misturar a argamassa com 4,75 L de água por cada 
saco, com um misturador elétrico lento (500 rpm), 
até obter uma consistência fluida, homogénea e 
sem grumos. deixar repousar durante 1 minuto e 
voltar a misturar durante alguns segundos.

verter o material sobre o pavimento e estender 
com a espátula denteada. se necessário, passar 
com rolo de picos para remover eventuais bolhas 
de ar.

 de seguida, com o auxílio de uma espátula inox, 
alisar a superfície do material.

prEparaÇão do SUporTE
-  O suporte deverá encontrar-se devidamente limpo, sem poeiras superficiais e sem resíduos de outros materiaís 

(óleos, hidrófugos de superfície, gorduras, pintura) que possam dificultar a aderência do material.
-  Preencher eventuais cavidades com weber.floor rep;
-  Aplicar como primário, com rolo ou escova:
 - 2 demão de weber.prim rp, não diluído, sobre suportes porosos (betão, betonilha);
 - 1 demão de weber.prim ad, não diluído, sobre suportes não porosos (cerâmica, pedra).

rEcomEndaÇÕES
- Temperatura de utilização: 10ºC a 30ºC;
- Respeitar quaisquer juntas de dilatação ou de fra-

cionamento existentes;
- Executar uma junta perimetral com uma espessu-

ra mínima de 5 mm, através da colocação de fita 
periférica ou poliestireno expandido (esferovite).

1 2 3

APRESENTAÇÃO: saco de 25 kg 
COR: Cinza

 weber.floor plan

indicada para colocação de revestimentos finos 
Elevada fluidez em espessuras reduzidas (2-15mm) 
superfície nivelada e lisa

ARgAmAssA AuTONivELANTE 
dE ALisAmENTO
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

prodUToS rElacionadoS

weber.floor rep
Argamassa de reparação  
de pavimentos p. 340

weber.prim rp
Primário tapa-poros e de aderência para 
argamassas autonivelantes  
e cimentos-cola p. 386

- Argamassa autonivelante de revestimento, con-
cebida para execução de pavimentos de garagem, 
parques de estacionamento ou pavimentos in-
dustriais sujeitos a tráfego ligeiro a moderado, 
onde se pretendam uma elevada resistência ao 
desgaste por abrasão e uma elevada planimetria;

- Nao adequada para aplicações em exterior;
- Espessura de aplicação: 5 a 20 mm

compoSiÇão
- Ligantes hidráulicos;
- Agregados de sílica e calcário;
- Aditivos orgânicos e inorgânicos.

aplicaÇão *
- Tempo de repouso após mistura: 1 minuto
- Tempo aberto: 15 minutos
- Tempo de espera para tráfego pedonal: 1 a 3 horas
- Tempo de espera para revestimento: 24 a 48 horas
 (consoante revestimento escolhido, espessura apli-

cada humidade do ar e do suporte)
- Espessuras de aplicação: 5 - 20 mm

obSErVaÇÕES
- Não aplicar em exteriores;
- Não aplicar em pavimentos molhados em perma-

nência ou sujeitos a ascenção de humidade por 
capilaridade;

- deve ser aplicado por profissionais habilitados para 
o efeito.

SUporTE
- Betão
- Betonilha

prESTaÇÕES **
- Resistência à compressão: 30 mpa
- Resistência à flexão: 7 mpa
- Resistência ao desgaste por abrasão: rWa10
- Reação ao fogo: a1fl

conSUmo
- 1,7 kg/m2/mm de espessura.

conSErVaÇão
- 9 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

rEVESTimEnToS aSSociadoS
- Pintura, resinas sintéticas (epóxi, poliuretano)

*  Estes resultados foram obtidos em ensaios de laboratório e podem variar em 
função das condições de aplicação.

**  Estes tempos estão determinados a 20ºC e podem aumentar a baixas tem-
peraturas, ou diminuir a temperaturas elevadas.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.floor for
NivELAmENTO dE PAvimENTOs
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aplicaÇão do prodUTo

misturar a argamassa com 5,25 L de água por cada 
saco, com um misturador elétrico lento (500 rpm), 
até obter uma consistência fluida, homogénea e 
sem grumos. deixar repousar durante 1 minuto e 
voltar a misturar durante alguns segundos.

verter o material sobre o pavimento e estender 
com a espátula denteada. se necessário, passar 
com rolo de picos para remover eventuais bolhas 
de ar. de seguida, com o auxílio de uma espátula 
inox, alisar a superfície do material.

decorridas 24 a 48 horas, o pavimento deverá 
protegido por selagem, com resina de poliuretano 
de base aquosa weber.floor protect (transparen-
te), ou pintura, com resina epóxi de base aquosa 
weber pX (várias cores).

prEparaÇão do SUporTE
- O suporte deverá encontrar-se devidamente limpo, sem poeiras superficiais e sem resíduos de outros materiaís 

(óleos,hidrófugos de superfície, gorduras, pintura) que possam dificultar a aderência do material.
- Corrigir a ascenção de água por capilaridade em caso de risco (por exemplo, pisos térreos) por aplicação de 

membranas pára-vapor.
- Preencher eventuais cavidades com weber.floor rep;
- Aplicar como primário, com rolo ou escova:

 - 2 demão de weber.prim rp, não diluído, sobre suportes porosos (betão, betonilha);
- 1 demão de weber.prim ad, não diluído, sobre suportes não porosos (cerâmica, pedra).

rEcomEndaÇÕES
- Temperatura de utilização: 10ºC a 30ºC;
- Respeitar quaisquer juntas de dilatação ou de fra-

cionamento existentes;
- Executar uma junta perimetral com uma espessu-

ra mínima de 5mm, através da colocação de fita 
periférica.

1 2 3

APRESENTAÇÃO: saco de 25 kg 
COR: Cinza

 weber.floor for

Execução de pisos sujeitos a tráfego ligeiro a moderado 
Resistente ao desgaste por abrasão 
Endurecimento rápido

ARgAmAssA AuTONivELANTE 
dE REvEsTimENTO
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

prodUToS rElacionadoS

weber.floor rep
Argamassa de reparação  
de pavimentos p. 340

weber.prim rp
Primário tapa-poros e de aderência para 
argamassas autonivelantes  
e cimentos-cola p. 386

- Argamassa autonivelante de elevada resistência, 
concebida para execução de parques de estacio-
namento ou pavimentos industriais sujeitos a 
tráfego moderado a intenso, onde se pretendam 
uma elevada resistência ao desgaste por abrasão 
e uma elevada planimetria;

- Não adequada para aplicações em exterior
- Espessura de aplicação: 5 a 30 mm.

compoSiÇão
- Ligantes hidráulicos;
- Agregados de sílica e calcário;
- Aditivos orgânicos e inorgânicos;
- Fibras de vidro.

aplicaÇão *
- Tempo de repouso após mistura: 1 minuto
- Tempo aberto: 20 minutos
- Tempo de espera para tráfego pedonal: 2 a 3 horas
- Tempo de espera para revestimento: 24 a 72 horas
 (consoante revestimento escolhido, espessura 

aplicada humidade do ar e do suporte)
- Espessuras de aplicação: 5 - 30 mm

obSErVaÇÕES
- Não aplicar em exteriores;
- Não aplicar em pavimentos molhados em perma-

nência ou sujeitos a ascenção de humidade por 
capilaridade;

- deve ser aplicado por profissionais habilitados para 
o efeito.

SUporTE
- Betão
- Betonilha

prESTaÇÕES **
- Resistência à compressão: 30 mpa
- Resistência à flexão: 7 mpa
- Resistência ao desgaste por abrasão: rWa1
- Reação ao fogo: a1fl

conSUmo
- 1,7 kg/m2/mm de espessura.

conSErVaÇão
- 9 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

rEVESTimEnToS aSSociadoS
- Pintura, resinas sintéticas (epóxi, poliuretano)

*  Estes resultados foram obtidos em ensaios de laboratório e podem variar em 
função das condições de aplicação.

**  Estes tempos estão determinados a 20ºC e podem aumentar a baixas tem-
peraturas, ou diminuir a temperaturas elevadas.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

weber.floor dur
NivELAmENTO dE PAvimENTOs
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aplicaÇão do prodUTo

misturar a argamassa com 5,25 L de água por cada 
saco, com um misturador elétrico lento (500 rpm), 
até obter uma consistência fluida, homogénea e 
sem grumos. deixar repousar durante 1 minuto e 
voltar a misturar durante alguns segundos.

verter o material sobre o pavimento e estender 
com a espátula denteada. se necessário, passar 
com rolo de picos para remover eventuais bolhas 
de ar. de seguida, com o auxílio de uma espátula 
inox, alisar a superfície do material.

decorridas 24 a 72 horas, o pavimento deverá 
protegido por selagem, com resina de poliuretano 
de base aquosa weber.floor protect (transparen-
te), ou pintura, com resina epóxi de base aquosa 
weber pX (várias cores).

prEparaÇão do SUporTE
- O suporte deverá encontrar-se devidamente limpo, sem poeiras superficiais e sem resíduos de outros materiaís 

(óleos,hidrófugos de superfície, gorduras, pintura) que possam dificultar a aderência do material.
- Corrigir a ascenção de água por capilaridade em caso de risco (por exemplo, pisos térreos) por aplicação de 

membranas pára-vapor.
- Preencher eventuais cavidades com weber.floor rep;
- Aplicar como primário, com rolo ou escova:
   - 2 demãos de weber.prim rp, não diluído, sobre suportes porosos (betão, betonilha);
   - 1 demão de weber.prim ad, não diluído, sobre suportes não porosos (cerâmica, pedra).

rEcomEndaÇÕES
- Temperatura de utilização: 10ºC a 30ºC;
- Respeitar quaisquer juntas de dilatação ou de fra-

cionamento existentes;
- Executar uma junta perimetral com uma espessu-

ra mínima de 5mm, através da colocação de fita 
periférica.

1 2 3

APRESENTAÇÃO: saco de 25 kg 
COR: Cinza

 weber.floor dur

Execução de pisos sujeitos a tráfego moderado a intenso 
Elevada resistência ao desgaste por abrasão 
Reforçada com fibras

ARgAmAssA AuTONivELANTE 
PARA PisOs iNdusTRiAis
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para prOpOrCIONar uM TrabaLHO MaIS fáCIL, 
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sobre esta gama através  

da aplicação de códigos QR 
no seu smartphone. 
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

aSpETOS gEraIS

GUia De escoLha

PesQUisa

procure o produto que melhor responde  
às suas necessidades indicando um a um 
os requisitos da obra que pretende efetuar.

coMPaRaÇÃo

analise as possibilidades que os produtos 
oferecem numa escolha que pode ser feita, 
inclusivé, por comparação.

escoLha

Veja em que página se encontra o produto 
e aceda à informação detalhada  
sobre o problema que pretende resolver,  
o modo de aplicação  
e todas as caraterísticas técnicas.

enchiMentos LeVes

recomendado   •     adequado   •
(1) solta ou no sistema Lbf

Leca® Dur Leca® Light Plus Leca® Pump Leca® Dry Leca® Mix Leca® Uno

enchimento de pavimentos  
em madeira •

isolamento térmico  
de sótãos •

enchimento e regularização  
de pisos em passo único •

enchimento  
de pisos técnicos • • (1) • •

enchimentos diversos  
pisos interiores • • (1) • •

enchimentos diversos  
pisos exteriores • • (1) • •

formação de pendente 
coberturas invertidas • • (1) • •

coberturas ajardinadas • •

mistura em argamassas  
e betões •

drenagem de paredes  
enterradas • •

isolamento  
de pisos térreos • •

consultar página 368 370 372 374 376 78

Leca® Dur Leca® Light Plus Leca® Pump

massa volúmica aparente  [± 15 % (kg/m3)] 350 275 290

resistência ao esmagamento (MPa) ≥ 1,3 ≥ 0,7 ≥ 0,8

granulometria (mm) 2,0 - 10,0 10,0 - 20,0 4,0 - 20,0

consultar página 368 370 372
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SVantaGens Dos aGReGaDos LeVes Leca®

LeVeza caPaciDaDe  
De isoLaMento téRMico

caPaciDaDe  
De isoLaMento acústico

eLeVaDa Resistência  
ao esMaGaMento

incoMbUstibiLiDaDe / Resistência  
ao foGo

sUstentáVeL
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRoDUtos ReLacionaDos

as soluções tradicionais requerem grandes quantidades 
de material a granel em estaleiro tornando difícil a 
gestão dos espaços.

Tradicionalmente, o enchimento de pavimentos sobre 
a laje de uma habitação é uma operação demorada e 
requer muita mão de obra.

as soluções de enchimento tradicionais têm maior 
peso próprio pelo que podem limitar a estrutura ou a 
funcionalidade do edifício.

weber.floor light
betonilha tradicional leve p. 338

Leca® Light Plus
isolamento e drenagem p. 370

Leca® Pump
isolamento e drenagem p. 372

Leca® Mix
agregado leve para enchimentos  
fornecido a granel p. 376

Leca® Uno
Enchimento e regularização leves p. 378

Enchimentos leves 
em pavimentos 
de uma forma 
rápida e fácil

QUestÕes ReLacionaDas

regularizar um pavimento p. 318

as soluções Leca® foram concebidas para tornar o 
trabalho de enchimento mais rápido e com vantagens 
adicionais a nível térmico e acústico.

4

prObLEMa

1 2

3
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PRoDUtos UtiLizaDos

Cobrir a camada de enchimento de Leca® com uma película 
de separação em geotêxtil ou polietileno no caso de pisos 
térreos. Caso se utilize Leca® Mix, não necessita desta película 
de separação (exceto no caso de pisos térreos).
Em pisos intermédios, e se desejar aumentar o isolamento 
acústico aos sons de percussão, deve substituir a película de 
separação por uma camada resiliente.

Sobre esta película/camada aplicar a betonilha weber.floor 
light até à cota desejada, armada.

O suporte deverá estar consolidado, limpo e seco e as tubagens 
bem isoladas.
O suporte e as paredes devem estar devidamente imperme-
abilizados no caso de pisos térreos.

Espalhar a Leca® Dur em toda a área a encher. Em alternativa 
pode usar-se Leca® Mix.
Nivelar, compactando ligeiramente, para a espessura pretendida.

Leca® Dur

agregado leve  
de argila 
expandida Leca® 
de granulometria 
2,0 - 10,0 mm.
p. 368

Leca® Mix

Mistura  
pré-doseada para 
betão leve Leca®.
p. 376

SOLuçãO wEbEr

1 2

3 4
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRoDUtos ReLacionaDos

weber.floor light
betonilha tradicional leve p. 338

a sua solução obriga normalmente a trabalhos de-
morados, à produção de uma grande quantidade de 
entulho e todos os transtornos que daí advêm para os 
ocupantes da habitação.

a colagem direta de um outro revestimento sobre o 
existente poderá temporariamente parecer a solução, 
mas não resolverá o problema. além disso, acrescentará 
uma carga permanente que a estrutura pode não estar 
preparada para suportar.

as humidades residuais dos enchimentos das caixas-
de-ar, uma impermeabilização deficiente ou inexistente 
e o mau isolamento das tubagens  por debaixo dum 
soalho de madeira põem muitas vezes em causa o 
bom funcionamento da solução final. O aparecimento 
de bolores...

…e as suas consequências para a saúde humana e o 
desconforto causado pelo levantamento do soalho são 
consequências habituais destes problemas.

Evitar problemas 
relacionados 
com a humidade 
num piso 
de madeira

prObLEMa

1 2

3 4
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PRoDUtos UtiLizaDos

Espalhar a Leca® Dry por entre as ripas de madeira e nivelar 
até à altura do enchimento pretendido.

fixar de imediato as tábuas do soalho garantindo, assim, que 
não há passagem de humidade para a Leca® Dry.

O suporte deverá estar consolidado, limpo e seco e as tubagens 
bem isoladas.
O suporte e as paredes devem estar devidamente imperme-
abilizados no caso de pisos térreos.
No caso dos pisos intermédios deve existir uma camada 
resiliente que evite a passagem de sons de precursão para 
os pisos inferiores.

fixar as ripas de madeira tendo o cuidado de não perfurar 
a camada resiliente (se necessário usar weber.floor light).

Leca® Dry

agregado leve  
de argila expandida
Leca® com teor
de humidade
residual menor  
que 1%.
p. 374

SOLuçãO wEbEr

1 2

3 4
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRoDUtos ReLacionaDos

QUestÕes ReLacionaDas

weber.floor light
betonilha tradicional leve p. 338

Melhorar o comportamento térmico  
de uma fachada, usando o sistema  
weber.therm  p. 112

… fissuras, causando desconforto para os ocupantes 
dos espaços.

grandes diferenças de temperatura entre o interior 
e o exterior podem causar condensação dos vapores 
de água se não houver isolamento térmico suficiente. 
Com o passar do tempo aparecerão os bolores...

… a degradação dos revestimentos,

Melhorar 
o isolamento 
térmico da última 
laje (sotão)

1 2

3

prObLEMa
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Caso se pretenda circular com regularidade pelo sótão pode 
colocar sobre esta(s) camada(s) umas pranchas rígidas de, 
por exemplo, aglomerado de madeira ou, alternativamente, 
aplicar uma película de separação e...

… a betonilha weber.floor light numa espessura mínima 
de 4 cm.

O suporte deve estar limpo e seco. Cobrir toda a superfície do pavimento com sacos fechados de 
Leca® Light Plus bem encostados uns aos outros. Se necessá-
rio sobrepor-lhes mais uma camada de sacos contra-fiados. 
preencher os inevitáveis vazios entre os sacos com Leca® 
Light Plus solta.

Leca® Light Plus

agregado leve  
de argila 
expandida Leca® 
de granulometria 
10,0 - 20,0 mm.
p. 370

SOLuçãO wEbEr

1 2

3 4
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PRoDUtos ReLacionaDos

QUestÕes ReLacionaDas

weber.dry Kf
argamassa fina de impermeabilização p. 272

weber.dry KG
reboco de impermeabilização p. 274

weber.tec superflex more
pasta betuminosa flexível  
de elevado rendimento p. 282

Tratamento de pontos singulares p. 230 e 231

Nalguns casos as paredes podem mesmo fissurar pela 
forte pressão que o terreno exerce sobre elas devido 
às elevadas quantidades de água que contém. a água 
pode, inclusivamente, passar para dentro do edifício.

O contacto de água vinda dos solos adjacentes aos 
edifícios de forma prolongada em paredes enterradas 
origina diversos problemas sendo o mais comum o 
da humidade.

as consequências mais comuns podem ir desde a dete-
rioração do revestimento interior, com o aparecimento 
de bolores, até à degradação das armaduras da própria 
estrutura em betão armado.

aumentar 
a drenagem 
dos solos em torno 
de uma habitação

prObLEMa

1 2

3
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Sobrepor as pontas do geotêxtil de forma a cobrir totalmente 
a camada de Leca® Light Plus.

fazer o aterro em redor do edifício tendo o cuidado de o deixar 
ou ao mesmo nível do edifício ou (preferencialmente) com uma 
inclinação que facilite o afastamento das águas do edifício. 
Junto ao edifício coloque godo ou gravilha numa espessura 
mínima de 20 cm de altura.

fazer uma vala em redor do edifício.
Impermeabilizar pelo exterior as paredes que vão ficar enterradas 
com weber.tec superflex more ou weber.dry Kf ou weber.dry 
KG. Cobrir o interior da vala com um geotêxtil deixando as pontas 
suficientemente grandes para que, depois de preenchida a vala, 
possam sobrepor-se sobre si próprias. Colocar o tubo drenante 
perfurado (geo-dreno) no fundo da vala.

Impermeabilizar pelo interior as paredes enterradas com, por 
exemplo, weber.dry Kf ou weber.dry KG. preencher a vala 
com Leca® Light Plus solta até à cota desejada. acomodar a 
Leca® Light Plus sem exercer grande pressão.

Leca® Light Plus

agregado leve  
de argila 
expandida Leca® 
de granulometria 
10,0 - 20,0 mm.
p. 370

SOLuçãO wEbEr

1 2

3 4
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRoDUtos ReLacionaDos

QUestÕes ReLacionaDas

weber.dry lastic
Membrana líquida de impermeabilização  
de coberturas p. 278

weber.floor light
betonilha tradicional leve p. 338

Leca® Light Plus
Maior leveza, isolamento e drenagem p. 370

Tratamento de pontos singulares p. 230 e 231

Estas infiltrações causam problemas aos reves-
timentos e aos próprios elementos estruturais.

Estes problemas são fortemente minimizados com 
uma pendente da cobertura entre 1,5% e 15%.

quando as coberturas dos edifícios são planas 
dificultam o escoamento de águas.

Se existir infiltração de água através da cobertura, 
o estado de conservação do edifício e o conforto 
das pessoas que o habitam degradam-se.

Executar 
corretamente 
a pendente 
de uma cobertura 
invertida

prObLEMa

1 2

3 4



363

EN
CH

IM
EN

TO
S 

LE
VE

S

PRoDUtos UtiLizaDos

regularizar a superfície da cobertura com uma camada, 
no mínimo, com 4 cm de weber.floor light.

aplicar o isolamento térmico escolhido e cobri-lo com 
gravilha ou, se se perferir, com uma camada de Leca® 
Light Plus numa espessura mínima de 6 cm.

O suporte deverá estar consolidado, limpo e previamente 
humedecido.
prever juntas de dilatação a cada 50 m2 e a localização de 
ralos e tubos de escoamento.

amassar o Leca® Mix e espalhaá-lo sobre o suporte com 
a inclinação pretendida (entre 1,5% e 15%) e com uma 
espessura mínima de 7 cm. 
Em condições atmosféricas normais deixar secar durante, 
pelo menos, 12 horas.

Leca® Mix

Mistura  
pré-doseada para 
betão leve Leca®.
p. 376

SOLuçãO wEbEr

1 2

3 4
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUestÕes ReLacionaDas

regularizar um pavimento p. 318

Enchimento e regularização de pisos  
em passo único p. 366

Os betões leves Leca® podem substituir, em alguns casos, os betões de agregados normais. 
Sobretudo em obras de reabilitação, as principais vantagens são:

- bom isolamento térmico
- elevada resistência ao fogo
- redução do peso próprio
- menores cargas nas fundações
- favorece o balanço energético dos edifícios

PRinciPais aPLicaÇÕes

- sempre que há necessidade de fazer correções de cotas em pisos e é requerida alguma resistência à compressão;
- enchimento de passeios e passadiços em pontes e viadutos.

PRecaUÇÕes eM obRa

- a aplicação deve ser feita por camadas horizontais, em que cada uma não deve ter uma espessura superior a 50 cm;
- deve evitar-se produzir uma calda ligante muito fina para minorar o seu escorrimento para a base da camada;
- não se deve utilizar vibradores de compactação, para evitar a segregação.

fazer betões leves 
de enchimento 
em obra

PRoDUtos ReLacionaDos

Leca® Pump
agregado leve para enchimentos  
fornecido a granel p. 372

prObLEMa

1
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Misturar bem até que a mistura apresente um aspeto ho-
mogéneo.

Espalhar a mistura manualmente ou com bomba, consoante 
o tipo de betão, e nivelar à cota pretendida.

Selecionar o agregado leve Leca® Light Plus ou Leca® Dur em 
função do betão escolhido e introduzi-lo na betoneira com uma 
parte da água da amassadura e misturar durante 2 ou 3 minutos.
para situações de grandes obras pode utilizar-se a Leca® pump 
(granulometria otimizada para bombagem em camião cisterna 
- ver pág. 372).

adicionar o cimento e a areia – se necessária – juntamente 
com a água restante.

Leca® Dur

agregado leve  
de argila 
expandida Leca® 
de granulometria 
2,0 - 10,0 mm.
p. 368

Leca® Light Plus

agregado leve  
de argila 
expandida Leca® 
de granulometria 
10,0 - 20,0 mm.
p. 370

Ref.ª Do betÃo Resistência
(MPa)

Massa VoLú-
Mica

(kg/m3)

aGReGaDo LeVe aReia 
fina
AF0/2

ciMento
ceM ii-b/L

32.5N
áGUa

Leca® LiGht 
PLUs

LitRos

Leca® DUR

LitRos kg kg LitRos

 f0.5D0.50.L  0,3 500  1035 - -  100 60

 f0.5D0.50.D  0,5 500 -  1055 -  110 90

 f1D0.55.D
 1,0 

550 -  1055 -  140 95

 f1D0.60.L 600  1035  -  160 75

 f2D0.65.D
 2,0 

650 -  1055 -  200 110

 f2D0.75.L 750  1035 - -  280 105

 f4D0.95.D.af  4,0 950 - 1055  158 300 160

 f6D1.10.D.af  6,0 1100 - 1055 340  260 185

 f8D1.20.D.af  8,0 1200 - 1055 370 300 200

Selecionar o tipo de betão, em função 
da resistência e da massa volúmica 
máxima pretendidas.
para situações de grandes obras pode 
utilizar-se a Leca® Pump (granulome-
tria otimizada para bombagem em 
camião cisterna (ver pág. 372 e 373).

nota: as resistências apresentadas são mera-
mente indicativas e deverão ser confirmadas com 
recurso a ensaios apropriados. contactar a Weber 
para assistência técnica e/ou recomendações 
pormenorizadas.

SOLuçãO wEbEr

54

32

1
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

PRODUTOS RELACIONADOS

QUESTÕES RELACIONADAS

weber.floor light
Betonilha tradicional leve p. 338

Leca® Mix
Enchimento leve p. 376

Regularizar um pavimento p. 318

Enchimentos leves em pavimentos interiores  
de uma forma rápida e fácil p. 354

Executar corretamente a pendente  
de uma cobertura invertida p. 362

A necessidade de uma correta dosagem dos diferentes 
componentes nas soluções tradicionais pode pôr em 
causa a qualidade da solução final.

As soluções de enchimento tradicionais têm maior peso 
próprio pelo que podem limitar a estrutura ou a funcio-
nalidade do edifício, particularmente em reabilitação. 

As soluções tradicionais requerem grandes quantida-
des de material a granel em estaleiro, tornando difícil 
a gestão dos espaços.

Enchimento 
e regularização 
de pisos em passo 
único

Os betões leves Leca® aplicados em pisos, além de di-
minuirem as deformações a longo prazo dos elementos 
estruturais horizontais, permitem ainda melhorar o 
isolamento térmico e acústico (fundamentalmente 
dos sons de percussão). 

4

pROBlEmA

1 2

3
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Manter o material humedecido nas primeiras horas e executar 
juntas de retração.
Após secagem o piso fica pronto a ser revestido.

O suporte deverá estar consolidado, limpo e seco e as tubagens 
bem isoladas.
No caso de pisos térreos o suporte e as paredes devem estar 
devidamente impermeabilizadas. Em pisos intermédios, e se 
desejar aumentar o isolamento acústico aos sons de percussão, 
colocar uma manta de material resiliente.

Amassar o betão pré-doseado e espalhar o material em toda a 
área a encher (aplicação manual ou com bomba). Nivelar para 
a espessura pretendida com uma régua (espessura mínima 7 
cm, espessura máxima 25 cm), e logo de seguida regularizar o 
pavimento com uma talocha manual ou elétrica. 

Leca® Uno

Mistura pré-
doseada para betão 
de enchimento e 
regularização leve.
p. 378

SOLuçãO wEbEr

1 2

3
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

prodUToS rElacionadoS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

weber.floor light
Betonilha tradicional leve p. 338

leca® Mix
Enchimento leve p. 376

Fazer betões leves de enchimento em obra 
 p. 364

-  Camada de enchimento entre 7 cm e 14 cm sobre 
lajes, com o material solto.

-Betão de enchimento de pisos, aplicado manual-
mente ou com bomba.

coMpoSiÇão
-  Agregado leve de argila expandida leca® de forma 

aproximadamente esférica.

aplicaÇão 
- Manual ou com bomba.
- O material pode ser aplicado solto ou misturado 

com cimento e outros agregados (ver pág. 344).

obSErVaÇÕES
-  O manuseamento do material durante o transporte e 

o armazenamento podem influenciar as suas carate-
rísticas. Ex.: pode ocorrer alguma segregação, quebra 
ou absorção de humidade que poderão influenciar 
algumas caraterísticas do material expedido.

prESTaÇÕES 
- Marcação CE pela norma En 13055-1
- Classe granulométrica real: 2,0 - 10,0 mm
- Massa volúmica aparente seca (± 15%): 350 kg/m3

- Resistência ao esmagamento: ≥ 1,3 n/mm2 (1,3 Mpa)
- Comportamento ao fogo: incombustível (Euro 

classe a1)

conSUMo
- 1 saco 50 litros/m2/camada de 5 cm de espessura.

conSErVaÇão
- Não aplicável (material inerte).

rEVESTiMEnToS aSSociadoS
- weber.floor light.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

Leca® Dur
BEtõEs lEvEs lECA® AgREgAdO lEvE sOltO



369

EN
Ch

iM
EN

tO
s 

lE
vE

s

aplicaÇão do prodUTo

Em alternativa pode aplicar-se a leca® dur 
solta devendo depois ser aplicada uma calda 
de cimento antes da aplicação da betonilha, ou 
um betão formulado de acordo com a tabela da  
pág. 365, dependendo da resistência pretendida 
para o enchimento.

Nivelar, compactando ligeiramente, para a espes-
sura pretendida.
Cobrir a camada de enchimento de leca® dur 
com uma película de separação em geotêxtil 
ou em polietileno no caso de pisos térreos. se 
desejar aumentar o isolamento acústico aos 
sons de percussão, deve substituir a película de 
polietileno por uma camada resiliente. sobre 
esta película/camada aplicar a betonilha leve  
weber.floor light.

Espalhar a leca® dur em toda a área.

prEparaÇão do SUporTE
-  O suporte deverá estar consolidado, limpo e seco e 

as tubagens bem isoladas;
-  O suporte e as paredes devem estar devidamente 

impermeabilizados no caso de pisos térreos.

rEcoMEndaÇÕES
-  Compactar sempre a camada de leca® dur de modo a facilitar a circulação de pessoas da obra quando tiverem 

que executar as fases seguintes desta solução;
-  Em pisos intermédios, e se se pretender aumentar o isolamento acústico aos sons de percussão, deve colocar-

se uma camada resiliente sobre a leca® dur solta.

1 2 3

APRESENTAÇÃO: saco de 50 litros, 
Unisacos de 1,5 m3 e de 3,0 m3

COR: Castanho

 Leca® Dur

Produção de argamassas e betões leves em obra
Aplicação manual ou com bomba
Resistente ao fogo

AgREgAdO lEvE PARA 
ENChiMENtOs REsistENtEs
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

prodUToS rElacionadoS

weber.dry KF
Argamassa fina de impermeabilização p. 272

weber.dry KG
Reboco de impermeabilização p. 274

leca® dur
Agregado leve para enchimentos resistentes 
 p. 368

Aumentar a drenagem dos solos  
em torno de uma habitação p. 360

Fazer betões leves de enchimento em obra  
 p. 364

-  Pisos técnicos com resistência à compressão < 
0,50 MPa, valas drenantes, muros de retenção e 
substituição de solos para redução de impulsos 
horizontais.

coMpoSiÇão
-  Agregado leve de argila expandida leca® de forma 

aproximadamente esférica.

aplicaÇão 
- Manual.
- Utilização do agregado solto ou em betões leves 

isolantes (ver pág. 365).

obSErVaÇÕES
-  O manuseamento do material durante o transporte e 

o armazenamento podem influenciar as suas carate-
rísticas. Ex.: pode ocorrer alguma segregação, quebra 
ou absorção de humidade que poderão influenciar 
algumas caraterísticas do material expedido;

-  Não utilizar em espessuras inferiores a 5 cm quando 
se pretende isolamento térmico.

prESTaÇÕES 
- Marcação CE pelas normas En 13055-1 e En 14063-1
- Classe granulométrica real: 10,0 - 20,0mm
- Massa volúmica aparente seca (± 15%): 275kg/m3

- Resistência ao esmagamento: ≥ 0,7 n/mm2 (0,7 Mpa) 
- Comportamento ao fogo: incombustível (Euro 

classe a1)
- Condutibilidade térmica: 0,11 W/m.ºc 

conSUMo
- 1 saco 50 litros/m2/camada de 5cm de espessura.

conSErVaÇão
- Não aplicável (material inerte).

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

Leca® Light Plus
BEtõEs lEvEs lECA® AgREgAdO lEvE sOltO
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aplicaÇão do prodUTo

Cobrir a camada de leca® light plus sobrepondo 
as pontas da manta geotêxtil “fechando”, assim, 
a vala de drenagem.

despejar a leca® light plus solta para o interior 
da vala de drenagem.

Estender a manta geotêxtil pelo interior da vala de 
drenagem e colocar no fundo um tubo drenante 
(geo-dreno).

prEparaÇão do SUporTE
-  deixar uma vala em redor do edifício/parede;
-  impermeabilizar a parede que ficará enterrada;
-  Cobrir o interior da vala com um geotêxtil deixando 

pontas suficientemente grandes para que, depois de 
preenchida a vala, estas pontas possam sobrepor-se 
sobre si próprias.

rEcoMEndaÇÕES
-  deverá também impermeabilizar a parte interior da parede.

1 2 3

 Leca® Light Plus

Maior leveza
Maior isolamento
drenagem de solos
Resistência ao fogo

AgREgAdO dE MAiOR lEvEzA 
PARA ENChiMENtOs isOlANtEs 
E dRENAgEM

APRESENTAÇÃO: saco de 50 litros, 
Unisacos de 1,5 m3 e de 3,0 m3

COR: Castanho
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

QUESTÕES rElacionadaS

prodUToS rElacionadoS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

weber.floor light
Betonilha tradicional leve p. 338

Enchimentos leves em pavimentos interiores  
de uma forma rápida e fácil p. 354

Fazer betões de enchimento leves em obra  
 p. 364

- Camada de enchimento de pisos com o material 
solto, ideal quando é necessário uma solução 
leve aplicada rapidamente .

- Betão leve feito em obra através do sistema LBF 
(Lightweight Bonded Fillings). 

compoSiÇão
- para a solução de leca® solta:

- Agregado leve de argila expandida leca® de forma 
aproximadamente esférica.

- para a produção de betão leve lBF: 
- Agregado leca® a bombear directamente do camião 

cisterna para o local de aplicação.
- Ligante weber Top Fill  a misturar e bombear com 

a ajuda de uma máquina tipo m-Tec Duo-mix, em 
simultâneo com a leca®.

aplicaÇão 
- Com camião cisterna ou manual.
- O material pode ser aplicado solto ou misturado 

com um ligante do tipo weber Top Fill.

oBSErVaÇÕES
- O manuseamento do material durante o transporte 

pode influenciar as suas características. Ex.: pode 
ocorrer alguma segregação.

prESTaÇÕES *
- Marcação CE pela norma En 13055-1
- Classe granulométrica real: 4,0 - 20,0 mm
- Massa volúmica aparente seca (± 15%): 290 kg/m3

- Resistência ao esmagamento: ≥ 0,8 n /mm2 (0,8 mpa)
- Comportamento ao fogo: incombustível (Euro 

classe a1)

conSUmo
- 100 litros/m2/camada de 10 cm.

conSErVaÇão
- Não aplicável (material inerte).

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

Leca® Pump
BETõEs LEvEs LECA® AgREgADO LEvE sOLTO
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aplicaÇão do prodUTo

No caso de se pretender aplicar um betão de en-
chimento pode utilizar o sistema LBF, que consiste 
na bombagem da leca® pump do camião cisterna 
para o piso pretendido em simultâneo com a mis-
tura e bombagem do ligante weber Top-Fill, com 
a ajuda de uma máquina tipo m-Tec Duo-mix. 
A leca® e o ligante são misturados à saída da 
mangueira, num dispositivo próprio. 
Este sistema permite obter um betão de enchi-
mento com uma resistência de cerca de 1 MPa e 
uma massa volúmica de 450-500 kg/m3, utili-
zando 120 a 150 kg de weber Top Fill para 1 m3 de 
leca®. A regularização é feita com betonilha leve 
weber.floor light.

Para o seu nivelamento utiliza-se uma pá para 
o acerto a grosso e uma régua de alumínio para 
o acerto final.
Cobrir a camada de enchimento de leca® pump 
com uma película de separação em geotêxtil ou 
em polietileno no caso de pisos térreos. se dese-
jar aumentar o isolamento acústico aos sons de 
percussão, deve substituir a película de polietileno 
por uma camada resiliente. sobre esta película/
camada aplicar a betonilha leve weber.floor light.

A leca® pump  é colocada no piso com a ajuda 
de um camião cisterna com equipamento de 
bombagem (com válvula do tipo borboleta) e 
espalhado até à cota definida.

prEparaÇão do SUporTE
- O suporte deverá estar consolidado, limpo e seco e 

as tubagens bem isoladas;
- O suporte e as paredes devem estar devidamente 

impermeabilizados no caso de pisos térreos.

rEcomEndaÇÕES
- Compactar sempre a camada de leca® solta de modo a facilitar a circulação de pessoas da obra quando 

tiverem que executar as fases seguintes desta solução;
- Em pisos intermédios, e se se pretender aumentar o isolamento acústico aos sons de percussão, deve colocar-

se uma camada resiliente sobre a leca® solta. 

1 2 3

APRESENTAÇÃO: a granel 
(a fornecer em camião  
ou camião cisterna)     

 Leca® Pump

Especialmente concebido para bombagem com camião cisterna
Elevado rendimento de execução
Resistente ao fogo

AgREgADO LEvE 
PARA ENChiMENTOs 
FORNECiDO A gRANEL
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dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

-  Enchimento das caixas-de-ar de pisos com aca-
bamento final em soalho;

-  isolamento de pisos ou sótãos.

coMpoSiÇão
-  grânulos de argila expandida leca® com humidade 

máxima na entrega de 1% (kg/kg).

aplicaÇão 
- Manual.

obSErVaÇÕES
-  As condições de manuseamento e transporte po-

dem condicionar algumas das suas caraterísticas 
nomeadamente a segregação de partículas, quebra 
de material e absorção de humidade.

prESTaÇÕES 
- Marcação CE pelas normas En 13055-1 e En 14063-1
- Classe granulométrica real: 10,0 - 20,0 mm
- Massa volúmica aparente seca (± 15%): 275 kg/m3

- Resistência ao esmagamento: ≥ 0,7 n/mm2 (1,0 Mpa)
- humidade na entrega: ≤ 1% (kg/kg)
- Resistência sonora (sons aéreos R): = 34db (espessura 

de 10cm; f=500hz)
- Condutibilidade térmica: 0,11 W/m.ºc

conSUMo
- Cerca de 1 saco de leca® dry/m2/camada de enchi-

mento de 5cm de espessura.

conSErVaÇão
- Armazenar em saco fechado e ao abrigo da humi-

dade.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

APliCAçõEs EM PAviMENtOs dE MAdEiRA
Leca® Dry
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aplicaÇão do prodUTo

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

Proceder à fixação do soalho.Nivelar a camada de leca® dry até à altura da 
camada de enchimento.

Espalhar a leca® dry entre as ripas do pavimento. 
Alternativamente ao espalhamento da leca® dry 
solta, podem colocar-se os sacos por abrir sobre 
o pavimento evitando espaços vazios entre eles. 
Espalhar leca® dry solta para preenchimento 
dos vazios que possam persistir entre os sacos.

prEparaÇão do SUporTE
-  O suporte deve estar limpo e seco;
-  Nos pisos térreos é sempre necessária uma imper-

meabilização prévia;
-  Nos pisos intermédios é recomendada a aplicação 

de uma camada resiliente para evitar a passagem de 
sons de percussão para os pisos inferiores.

rEcoMEndaÇÕES
-  não acrescentar água;
-  Não perfurar a camada resiliente aquando da fixação das ripas. se necessário, utilizar a betonilha 

weber.floor light para fixação das ripas;
-  depois de aplicada, fixar de imediato o soalho de modo a não permitir a exposição da leca® dry a qualquer 

tipo de humidades.

1 2 3

 Leca® Dry

Compatível com qualquer tipo de madeira
Aplicação fácil e rápida (produto solto)
Resistente ao fogo

AgREgAdO lEvE E sECO 
PARA isOlAMENtO 
EM PAviMENtOs dE MAdEiRA

APRESENTAÇÃO: saco de 50 litros
COR: Castanho
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prodUToS rElacionadoS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

weber.floor light
Betonilha tradicional leve p. 238

leca® dur
Agregado leve para enchimentos resistentes 
 p. 368

-  Camadas de enchimento de pisos interiores, pisos 
técnicos e formação de pendentes de coberturas.

coMpoSiÇão
- Pré-mistura de betão leve com agregados de argila 

expandida leca®, cimento e aditivos.

aplicaÇão 
- Aplicar em espessuras entre 5 cm e 50 cm, manual-

mente ou com bomba.

obSErVaÇÕES
-  A mistura pode ser feita em balde utilizando uma 

misturadora ou, tradicionalmente, com uma beto-
neira ou com uma misturadora contínua;

-  Aplicar com temperaturas entre 5ºC e 35ºC.

prESTaÇÕES 
- Classe granulométrica real: 4,0 - 12,5 mm
- Massa volúmica aparente seca (± 15%): 480kg/m3

- Resistência à compressão (após 28 dias): > 0,7 n/
mm2 (0,7 Mpa)

- Comportamento ao fogo: incombustível (Euro 
classe a1)

- Condutibilidade térmica: 0,156 W/m·ºc

conSUMo
- 1 saco 50 litros/m2/camada de 5cm de espessura.

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

rEVESTiMEnToS aSSociadoS
- weber.floor light.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

Leca® Mix
ENChiMENtOs
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aplicaÇão do prodUTo

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

APRESENTAÇÃO: saco de 50 litros
COR: Cinza

Espalhar a mistura no local e na quantidade ne-
cessária para a espessura pretendida.

despejar todo o conteúdo dos sacos e juntar ape-
nas 4 litros de água limpa por cada saco.
Misturar até que o produto apresente uma cor 
cinza brilhante.

Para evitar o transporte de humidades do leca® 
Mix para o suporte, cobrir o suporte com um 
filme plástico.

prEparaÇão do SUporTE
-  O suporte deve estar seco, limpo e isento de quais-

quer substâncias que dificultem a aderência do 
material;

-  se aplicado sobre pisos térreos, garantir uma correta 
impermeabilização do pavimento e das paredes.

rEcoMEndaÇÕES
-  Utilizar todo o conteúdo de cada saco;
-  Nunca adicionar qualquer outro produto a esta mistura;
-  Esperar, no mínimo, uma semana antes de sobrepor qualquer outro revestimento.

1 2 3

 Leca® Mix

Fácil aplicação
secagem rápida
ideal para renovação
Resistente ao fogo

ENChiMENtO lEvE
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QUESTÕES rElacionadaS

prodUToS rElacionadoS

dETalHES TÉcnicoSUTiliZaÇÕES

weber.floor light
Betonilha tradicional leve p. 338

leca® Mix
Enchimento leve p. 376

Enchimento e regularização de pisos  
em passo único p. 366

-  Betão leve pré-misturado para enchimento e 
regularização de pavimentos interiores e exte-
riores, com aplicação em camada única adequado 
a construções novas e renovação.

coMpoSiÇão
-  Pré-mistura de betão leve com agregados tradicio-

nais e leves leca®, cimento e aditivos.

aplicaÇão 
- A mistura pode ser feita com betoneira ou com 

uma misturadora contínua (aplicação manual ou 
com bomba).

- A cada saco de leca® Uno misturar 3 a 4 litros de 
água durante o tempo necessário para obter uma 
mistura homogénea com aspeto brilhante. No caso 
das misturadoras contínuas a quantidade de água 
terá que ser ajustada ao tipo de máquina.

obSErVaÇÕES
- tempo de espera antes da circulação pedonal: 24 

horas.
- Os revestimentos associados a esta solução são 

a cerâmica, a pedra e a madeira. Outros revesti-
mentos implicam nivelamento do piso antes da 
sua aplicação.

prESTaÇÕES 
- Resistência à compressão: ≥ 5 n/mm2 (5 Mpa)
- Resistência à flexão: ≥  2 n/mm2 (2 Mpa) 
- Comportamento ao fogo: incombustível (Euro 

classe a1)
- Contribuição para o isolamento aos sons de percus-

são (20 cm de leca® Uno): 10 db

conSUMo
- 2 sacos de 30 litros/m2/camada de 6cm de espessura.

conSErVaÇão
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem 

original fechada e ao abrigo da humidade.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta 
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios 
para este produto,  disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

ENChiMENtOs
Leca® Uno

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.
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aplicaÇão do prodUTo

Manter o material humedecido nas primeiras 
horas e executar juntas de retração.
Após secagem o material fica pronto a ser re-
vestido.

Espalhar o material em toda a área a encher. Ni-
velar para a espessura pretendida (minímo 7 cm, 
máximo 25 cm), utilizando uma régua e regularizar 
com talocha manual ou elétrica.

Misturar o leca® Uno com água (3 a 4 litros/saco) 
durante o tempo necessário para obter uma mis-
tura homogénea com aspeto brilhante. se utilizar 
um misturador contínuo a % de água deverá ser 
ajustada ao tipo de máquina.

prEparaÇão do SUporTE
- O suporte deve estar consolidado, seco e isento de 

quaisquer impurezas que dificultem a aderência 
do material.

- As tubagens devem estar bem isoladas.

rEcoMEndaÇÕES
- Utilizar o conteúdo de cada saco de uma só vez.
- Recomenda-se a execução de juntas perimetrais.
- No caso de pisos térreos o suporte e as paredes devem estar devidamente impermeabilizados.
- Não utilizar água em excesso pois o excesso de água poderá potenciar o escorrimento da camada ligante para 

a base da camada de enchimento.
- No caso de se tratar de um piso com instabilidade mecânica utilizar uma malha de aço.
- Recomenda-se a utilização de uma malha de aço CQ38, especialmente em situações de maior exigência como 

cargas elevadas, pavimentos em terraços e varandas, para suportes compressíveis (XPs, betõesde enchimento 
leves, etc.) e quando haja dessolidarização do suporte.

- É ainda recomendado que, após a secagem inicial, o material seja humedecido, e que se proceda à execução 
de juntas estrategicamente colocadas, em função da geometria do piso, e respeitado as juntas de dilatação ou 
fracionamento já existentes, garantindo áreas máximas de 25 m2.

1 2 3

 Leca® Uno

Aplicação em camada única (7 a 25 cm)
leveza
Melhoria térmica e acústica
Construção nova e renovação
Resistente ao fogo

ENChiMENtO 
E REgUlARizAçãO lEvEs

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

APRESENTAÇÃO: saco de 30 litros
COR: Cinzento
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Condições de apliCação
XXX

ReComendações

XXX

pRepaRação do supoRte
XXX

apliCação
XXX

apliCação do pRoduto

detalHes tÉCniCos

ReComendações de seGuRança

XXX

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios para este produto, disponibilizados em www.weber.com.pt.

xxx.xxx Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

Produtos
comPlementAres
o sucesso do trAbAlho de APoio A quAlquer obrA 
dePende em muito dos cuidAdos comPlementAres. 
As soluções Weber forAm concebidAs  
PArA resPonder fAvorAvelmente A todAs  
As fAses dA obrA: PrePArAção, APlicAção, 
Proteção, selAgem e AncorAgem. A ofertA 
inclui umA vAriedAde que contemPlA diferentes 
tiPologiAs de obrA, suPortes de APlicAção  
e dimensão do trAbAlho.

Consulte toda a informação 
através da aplicação  

de códigos QR  
no seu smartphone. 
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Condições de apliCação
XXX

ReComendações

XXX

pRepaRação do supoRte
XXX

apliCação
XXX

apliCação do pRoduto

detalHes tÉCniCos

ReComendações de seGuRança

XXX

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios para este produto, disponibilizados em www.weber.com.pt.

xxx Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

PrePArAção: limPezA e decAPAgem
 weber.antimousse 382
 ibolimpa 383

PrePArAção: PrePArAção de suPortes
 weber.prim regulador 384
 weber.prim ad 385
 weber.prim Rp 386
 weber.prim chapisco 386

APlicAção
 weber.latex 387

Proteção
 weber.floor protect 388
 weber pX 388
 protector 060 389
 weber.hydrofuge B 390
 weber. hydrofuge p 391
 hidro-óleo repelente 392
 weber.protect mousse 392

selAgem e AncorAgem
 weber.flex pu 393
 weber.dual fix 393
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

apliCação do pRoduto

detalHes tÉCniCos

ReComendações de seGuRança

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios para este produto, disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

PrePArAção: limPezA e decAPAgem

weber.antimousse

para aplicação em: fachadas, tetos, solos, varandas, terraços. 
composição: hipoclorito de sódio, derivado de amina, aditivos específicos.
densidade: 1,1
pH: 12,5
cheiro: Pinho

temperatura de utilização: de +5ºc a +30ºc
ferramentas: pulverizador, trincha, rolo de fibras naturais.
consumo: 0,2 a 1 litro/m2 , segundo a absorção do suporte.
conservação: 6 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada, 
e em ambiente ameno (temperatura máxima 30ºc).

Condições de apliCação
-  não aplicar sobre suportes gelados, em degelo ou em risco de gelar nas 24 horas 

seguintes;
- não aplicar em suporte quente, em pleno sol, ou com vento forte;
- não aplicar sob chuva (risco de lavagem do produto ativo);
- lavar as ferramentas de aplicação com água imediatamente após a utilização.

ReComendações

- não colocar em contacto com alimentos;
- não pulverizar sobre vegetação próxima ou sobre animais;
-  não projetar em madeira, superfícies pintadas, metal, zinco, cobre, alumínio, 

porcelana;
- quanto mais rugoso for o suporte, mais difícil é a limpeza;
- Produtos com risco de utilização; respeitar as respetivas precauções de utilização;
- consultar a informação de segurança de utilização na etiqueta da embalagem 

e na ficha de dados de segurança em weber.com.pt;
- os aplicadores devem proteger-se com equipamento de proteção adequado;
-  em caso de contacto acidental com estes materiais, lavar imediatamente com 

água limpa.

pRepaRação do supoRte
-  raspar as maiores acumulações de musgos, algas, líquenes, com ferramenta 

apropriada (espátula, escova,...), tendo o cuidado de não deteriorar o suporte;
-  Proteger os suportes que não necessitam limpeza, ou que podem ser danificados 

pelo weber.antimousse.

apliCação
- weber.antimousse está pronto a aplicar;
- Aplicar sobre o suporte seco, à trincha, com rolo ou por pulverização;
- saturar o suporte;
- deixar agir 2 a 24 horas, depois lavar abundantemente;
- em casos de superfícies muito sujas, renovar a aplicação.

- Antes da aplicação do produto consultar a ficha de dados de segurança (consulte a pág. 400).

APRESENTAÇÃO: 
Jerrican de 20 litros 
COR: Amarelo claro

remoção de microrganismos vegetais
não ataca os materiais minerais ou orgânicos

Agente de limPezA de musgos 
e resíduos vegetAis

Consulte toda a informação 
sobre este produto 

através da aplicação de códigos 
QR no seu smartphone.
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apliCação do pRoduto

detalHes tÉCniCos

ReComendações de seGuRança

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios para este produto, disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.ibolimpa

para aplicação sobre: pavimentos e revestimentos cerâmicos ou em pedra natural. 
consumo para diluições: 1:6 = 60 m2; 1:3 = 30 m2; 1:1= 5 m2

conservação: 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada. 
composição: ácido mineral.
odor: caraterístico de ácido.

densidade: 1.120-1.125g/ml
solubilidade em água: total.
pH: < 1.0
acidez (ml. naoH 1n.): 5.6 - 6.0

ReComendações

- ibolimpa é um ácido pelo que deve ser diluído antes de utilizar;
- Antes de aplicar o produto deve realizar-se um ensaio numa pequena área da 

superfície a limpar;
- não aplicar sobre superfícies muito quentes ou sob direta exposição solar;
- Proteger as superfícies metálicas do contacto direto com ibolimpa;
- na limpeza de pedra natural usar ibolimpa sempre diluído mediante ensaio prévio.

CaRaCteRístiCas de apliCação
-  Pelo seu carácter ácido (ph = 1), deve diluir-se o produto com água limpa, num 

recipiente estanque, nas seguintes proporções: 1:6 para limpezas leves, 1:3 para 
limpezas médias e 1:1 para limpezas fortes.

apliCação
- sobre pavimentos ou revestimentos cerâmicos, aplicar ibolimpa diluído, ajustando 

a quantidade de água mediante ensaios prévios;
- deixar atuar o ácido durante 5 minutos e lavar abundantemente com água.

- ibolimpa é um ácido, pelo que se trata de um agente corrosivo que requer pre-
cauções de segurança rigorosos.

- Assegurar uma ventilação suficiente.
- usar máscara respiratória, luvas e botas em Pvc, óculos ou viseira, fato antiácido.

- não fumar. evitar respirar os vapores.
- evitar depositar no esgoto ou no meio ambiente.
- Antes da aplicação do produto consultar a ficha de dados de segurança (consulte 

a pág. 400).

APRESENTAÇÃO: 
embalagem de 5 litros
COR: branco

desincrustante de cimento
limpeza de manchas na cerâmica e pedra natural

Agente de limPezA de resíduos 
de cimento e ArgAmAssAs

Consulte toda a informação 
sobre este produto 

através da aplicação de códigos 
QR no seu smartphone.
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apliCação do pRoduto

detalHes tÉCniCos

ReComendações de seGuRança

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios para este produto, disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

- Antes da aplicação do produto consultar a ficha de dados de segurança.

Condições de apliCação
- não aplicar sobre suporte gelado, em degelo, ou em risco de gelar em 24 horas;
- evitar aplicação em tempo húmido ou sob forte calor.

apliCação
- As cores definidas são uma aproximação à cor equivalente do produto weber.plast 

decor, pelo que poderão observar-se ligeiras diferenças de tom;
- misturar o conteúdo do balde antes de aplicar;
- Aplicar uma camada de weber.prim regulador com rolo de lã ou trincha;
- se necessário, aplicar segunda camada;
- deixar secar 24 horas antes de aplicar revestimento weber.plast.

ReComendações

- Produto pronto a usar;
- nunca adicionar água;
- lavar as ferramentas com água após utilização.

para aplicação sobre: todos os suportes destinados a receberem pintura ou reves-
timento orgânico. interiores e exteriores.
consumo: 200 a 300 g/m2.

conservação: 12 meses a partir da data da fabrico,  em embalagem original fechada, 
e em ambiente ameno.
composição: cargas minerais, dispersão aquosa de co-polímeros acrílicos, aditivos 
específicos.

densidade: aproximadamente 1,5
temperatura de utilização: de +5ºc a + 30ºc
pH: 7.5
ferramentas: trincha, rolo.

weber.prim regulador

PrePArAção: PrePArAção de suPortes

Preparação do suporte antes da aplicação
regulariza as condições de absorção
Pronto a aplicar

Primário de regulArizAção 
de Absorção do suPorte

APRESENTAÇÃO: balde 20 kg 
COR: disponível em 140 cores*

* com base nas referências do catálogo weber.plast decor. 
A cor 0919 está disponível em stock. As restantes são produzidas sob encomenda.

Consulte toda a informação 
sobre este produto 

através da aplicação de códigos 
QR no seu smartphone.
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apliCação do pRoduto

detalHes tÉCniCos

ReComendações de seGuRança

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios para este produto, disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

QUANDO O ASSUNTO É RENOVAÇÃO A WEBER TEM A SOLUÇÃO.

APRESENTAÇÃO: balde 8 kg 
COR: Amarelo

- Antes da aplicação do produto consultar a ficha de dados de segurança.

Condições de apliCação
- evitar aplicação em tempo húmido ou sob forte calor;
- os suportes devem estar perfeitamente secos;
- temperatura da aplicação: +5º c a +35º c.

CaRaCteRístiCas de apliCação

-  secagem: 1 a 3 horas dependendo da temperatura e da absorção do suporte;
- recobrimento: após secagem. 1 hora, no mínimo;
-  Após secagem, weber.prim ad forma uma película translúcida de cor amarela.

ReComendações

- em suportes contínuos de base epoxy, consultar a Weber;
- lavar ferramentas com água logo após utilização;
- evitar sujar weber.prim ad pela circulação antes da aplicação das argamassas 

de recobrimento (colocar tábuas de passagem);
- ler as instruções dos produtos autonivelantes e dos cimentos-cola respetivos;
- não diluir.

limites de utiliZação

- não aplicar em zonas de imersão em água;
-  weber.prim ad não se destina a assegurar a proteção dos suportes sensíveis à 

água em locais húmidos;
- em exteriores, consulte a saint-gobain Weber.

pRepaRação do supoRte
-  o suporte deve estar seco, duro, consistente e limpo: raspar os resíduos não 

resistentes (tintas pouco aderentes, colas para revestimentos plásticos, leitadas 
de cimento, gesso);

- lavar os suportes para eliminar os vestígios de ceras, gorduras e hidrófugos;
- Polir e limpar as cerâmicas tratadas com hidrófugos de superfície; lavar abun-

dantemente e deixar secar;
- Polir a seco o parquet encerado.

apliCação
- misturar ligeiramente até obter um líquido homogéneo;
- Aplicar a mistura com rolo ou trincha, deixando uma espessura regular (sem 

faltas ou acumulações).

pRestações
aderência inicial: 0,5 mPa 
estes valores são resultado de ensaios normalizados em laboratório, pelo que podem ser sensivelmente diferentes 
devido às condições de aplicação em obra.

para aplicação sobre: Pavimentos interiores: cerâmicas de todos os tipos, chapas 
de plástico rígido, suportes em cimento com resíduos de cola epoxy ou betumi-
nosa, painéis de madeira, parquet. Paredes interiores: tintas resistentes (acrílicas), 
alquídicas, cerâmica de todo o tipo.
consumo: 150 g / m2 (aproximadamente).

conservação: 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original 
fechada e em ambiente ameno.
composição: resinas sintéticas em dispersão e aditivos específicos.
pH: 8
diluente: água
extrato seco: 43%

weber.prim AD

Primário de aderência para argamassas autonivelantes e 
cimentos-cola sobre suportes de renovação.

Primário de AderênciA monocomPonente 
PArA ArgAmAssAs AutonivelAntes 
e cimentos-colA. sem solventes

Consulte toda a informação 
sobre este produto 

através da aplicação de códigos 
QR no seu smartphone.
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As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios para este produto, disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação 
sobre este produto 

através da aplicação de códigos 
QR no seu smartphone.

ReComendações de seGuRança

apliCação do pRoduto

detalHes tÉCniCos

- Antes da aplicação do produto consultar a ficha de dados de segurança.

Condições de utiliZação
- o suporte deve estar perfeitamente seco.

CaRateRístiCas de apliCação
- secagem: 1 a 4 horas dependendo da temperatura e da absorção do suporte;
- recobrimento: após 1 hora, no mínimo (weber.prim Rp deve estar seco).
estes tempos foram medidos a +20ºc, poderão aumentar para baixas temperaturas e reduzidos pelo calor ou ventilação.

ReComendações
- lavar as ferramentas logo após aplicação.

limites de utiliZação
- não utilizar sobre pavimentos antigos não porosos (cerâmica, plástico), utilizar 

weber.prim ad;
- weber.prim Rp não está destindo a reforçar os suportes friáveis. A sua utilização 

não isenta a limpeza do suporte (limpeza das poeiras e raspagem das colas).

pRepaRação do supoRte
- o suporte deve estar duro, consistente e limpo;
- raspar as zonas pouco resistentes (pinturas, leitadas, colas, gesso);
- eliminar as poeiras por aspiração ou varredura cuidada.

apliCação
- weber.prim Rp está pronto a aplicar;
- mexer ligeiramente e aplicar regularmente com rolo, pulverizador ou trincha.

para aplicação sobre: pavimentos interiores: suportes em cimento, lajes em betão, betão 
leve, tijoleiras antigas polidas; paredes interiores: reboco, betão, gesso tradicional, tijolos 
de gesso (normal ou hidrofugado).
consumo: 150-250 g/m2, segundo a absorção do suporte.
conservação: 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e 
em ambiente ameno.
composição: resinas sintéticas em dispersão e aditivos específicos.
diluente: água; pH: 8
densidade: 1,05; ferramentas: rolo de lã, trincha ou pulverizador.

ReComendações de seGuRança

apliCação do pRoduto

detalHes tÉCniCos

- Antes da aplicação do produto consultar a ficha de dados de segurança (consulte 
a pág. 400).

ReComendações
- misturar cada saco de 25 kg com 4 a 5 litros de água limpa;
- Aplicar o produto com temperatura ambiente entre 5ºc e 30ºc;
- Aplicar o reboco no período de 3 a 5 dias após a aplicação de weber.prim chapisco;
- espessura de aplicação: 2 a 4 mm (textura em salpico);
- lavar as ferramentas de aplicação com água após utilização.

apliCação
- os suportes devem estar consistentes e limpos. eliminar todos os materiais soltos 

ou leitadas e vestígios de descofrantes e gorduras;
- em caso de tempo quente, humedecer o suporte previamente;
- misturar o conteúdo dos sacos com água limpa na quantidade indicada, em 

betoneira ou usando máquina de projeção de argamassas;
- no caso de utilização de máquina de projeção, regular o caudal de água para a 

consistência adequada da argamassa;
- Aguardar 3 dias antes de aplicar o reboco.

para aplicação sobre: betão; consumo: 2 a 4kg/m2

conservação: 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada 
ao abrigo da humidade.
composição: cimento cinza, cargas minerais, resina redispersável, adjuvantes 
específicos.
massa volúmica: 1,9 g/cm3 ; granulometria: < 2 mm
retração: ≤ 1,2 mm/m; capilaridade: 3 g/(dm2.min1/2)
aderência sobre betão: após 3 dias: ≥ 0,5 mPa; após 28 dias: ≥ 1 mPa
aderência de weber.rev classic sobre weber.prim chapisco: ≥ 0,3 mPa

weber.prim RP weber.prim chapisco

PrePArAção: PrePArAção de suPortes

Para a preparação de suportes antes  
da aplicação das argamassas autonivelantes  
e cimentos-cola. regulariza a porosidade  
do suporte, evita o aparecimento de bolhas  
e diferenças de  tonalidade, melhora a aderência 
das argamassas autonivelantes e cimentos-cola.

elevada aderência a betão liso.
textura rugosa.
Aplicação manual  
ou por projeção mecânica.

ArgAmAssA PArA 
reAlizAção de chAPisco 
de AderênciA de 
rebocos sobre betão 
liso e Pouco Absorvente

Primário tAPA-Poros 
e de AderênciA 
PArA ArgAmAssAs  
AutonivelAntes 
e cimentos-colA

Consulte toda a informação 
sobre este produto 

através da aplicação de códigos 
QR no seu smartphone.

APRESENTAÇÃO: 
balde 12 litros 

COR: verde claro

APRESENTAÇÃO: 
saco de 25 kg

COR: cinza
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As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios para este produto, disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

ReComendações de seGuRança
- Antes da aplicação do produto consultar a ficha de dados de segurança.

Condições de apliCação
- não utilizar sob condições de gelo
- A utilização de weber.latex não dispensa a boa preparação do suporte que deverá estar 

limpo, isento de poeiras, resistente e consistente

ReComendações
- não utilizar como primário ou como camada de fundo.
- não utilizar puro.

pRepaRação do supoRte
- o suporte deve estar seco, duro consistente, e isento de poeiras.

apliCação
- Para reparações pontuais: pequenos enchimentos e execução de chapiscos usar na 

proporção de 1 volume de weber.latex por 1 volume de água. 
- Para argamassas tradicionais de montagem: execução de camadas de base de gesso 

e argamassas de juntas, usar na proporção de 1 volume de weber.latex por 4 volumes 
de água.

para aplicação : incorporado na água da amassadura 
consumo: (ver aplicação).
conservação: 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada 
e em ambiente ameno.

composição: resinas sintéticas em dispersão aquosa e aditivos específicos.
pH: 10
densidade: 1
extrato seco: 35%

weber.latex

APlicAção

resina de adição líquida para otimização de caraterísticas  
das argamassas à base de ligantes hidráulicos

Aditivo PArA otimizAção 
dA AderênciA de ArgAmAssAs

APRESENTAÇÃO: 
embalagem de 5 litros
COR: branco

Consulte toda a informação 
sobre este produto 

através da aplicação de códigos 
QR no seu smartphone.
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As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios para este produto, disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação 
sobre este produto 

através da aplicação de códigos 
QR no seu smartphone.

ReComendações de seGuRança

apliCação do pRoduto

detalHes tÉCniCos

- Antes da aplicação do produto consultar a ficha de dados de segurança.

Condições de utiliZação
- o suporte deverá encontrar-se devidamente limpo, sem poeiras superficiais 

e sem resíduos de outros materiaís (óleos,hidrófugos de superfície, gorduras, 
pintura) que possam dificultar a aderência do material.

- temperatura de aplicação: 10 a 30ºc.

ReComendações
- não diluir com água ou outros solventes
- o acabamento deve ser aplicado em 2 camadas finas cruzadas, com intervalo 

máximo de 2 horas entre si.
- É recomendável a aplicação de uma cera sobre o produto de forma a facilitar a 

sua manutenção e melhorar a durabilidade da solução.

apliCação
- Assegurar a total limpeza do pavimento a selar.
- Aplicar o primário weber.floor protect prim em duas demão cruzadas sucessivas 

e deixar secar pelo menos duas horas.
- Para o acabamento:

- Agitar bem os 2 componentes e verter o componente b sobre o A. Agitar até 
obter uma mistura homogénea.

- deixar repousar durante 10 minutos.
- estender uma primeira demão de weber.floor protect e, passadas 2 horas, 

passar uma segunda demão cruzada com a primeira.
- A superfície acabada é transitável, com precaução, 24 horas após a aplicação da 

última demão. A máxima resistência só se consegue após 7 dias de aplicação.

Campo de aplicação: weber.floor protect  é um poliuretano de altas prestações 
(grande resistência química a um alargado espectro de agentes agressivos, alta resis-
tência à abrasão) que pode ser utilizado para protecção de todo o tipo de pavimentos 
contínuos minerais, e que foi especialmente concebido para ser utilizado em pavimentos 
realizados com o weber.floor for e o weber.floor dur.
Rendimento: embalagem de 5 litros: 35 – 40 m2

Conservação: 9 meses a partir da data de fabrico em embalagem original fechada e 
ao abrigo do gelo e fontes de calor.

ReComendações de seGuRança

apliCação do pRoduto

detalHes tÉCniCos

- Antes da aplicação do produto consultar a ficha de dados de segurança.

Condições de utiliZação
- o suporte deverá encontrar-se devidamente limpo, sem poeiras superficiais 

e sem resíduos de outros materiaís (óleos,hidrófugos de superfície, gorduras, 
pintura) que possam dificultar a aderência do material.

- temperatura de aplicação: 10 a 30ºc.

ReComendações
- Proteger do contacto com água durante as 24 horas seguintes à sua aplicação.

apliCação
- Assegurar a completa limpeza do suporte a selar.
- Agitar bem os 2 componentes e verter o componente b sobre o A. 
- misturar os dois componentes por intermédio de agitador elétrico de baixa 

rotação até obter uma mistura homogénea.
- Aplicar em 3 demão, sendo a primeira diluída em 10% de água e as restantes 

aplicadas sem diluição.
- consumo aproximado: 400-450 g/m2 (rendimento: kit de 15,75 kg 35 - 40 m2).

composição: 
componente A – endurecedor de poliamida pigmentado de base aquosa
componente b – resina epóxi tipo bisfenol A
extrato seco: 72%
Reação ao fogo: classe bfl s1
Resistência à abrasão (Cs17/1 kg, une 48/250): 110 mg

weber.floor protect weber PX

Proteção

Consulte toda a informação 
sobre este produto 

através da aplicação de códigos 
QR no seu smartphone.

revestimento ePóXi 
bicomPonente 
de bAse AquosA

verniz de PoliuretAno 
bicomPonente 
de bAse AquosA

resina epóxi colorida para pintura  
de pavimentos

resina de poliuretano transparente  
de acabamento mate natural, para selagem 
de pavimentos (com aplicação de primário).

APRESENTAÇÃO: caixa com 3 bidões de plástico:
primário (weber.floor protect prim): 2,5 litros
acabamento (weber.floor protect):
    Base – Componente a: 2 litros
    endurecedor – Componente B: 0,5 litros
COR: transparente, mate

APRESENTAÇÃO: 
Kit de 15,75 kg (componente A + componente b) 
COR: branco (rAl 9010); cinzento (rAl 7001); verde 
(rAl 6001); encarnado (rAl 3011); Azul (rAl 5015); 
Amarelo (rAl 1023)
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As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios para este produto, disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

ReComendações de seGuRança
- Antes da aplicação do produto consultar a ficha de dados de segurança (consulte a pág. 400).

ReComendações
- protector 060 não é um produto de limpeza mas sim uma agente protetor;
- evitar o escorrimento de protector 060 nas juntas;
- não adicionar água ao produto;
- A aplicação de protector 060 em excesso dificultará a limpeza;
- A formação de espuma durante a limpeza é normal.

pRepaRação do supoRte
- limpar a superfície das peças cerâmicas de todo o pó existente.

apliCação
- Aplicar o produto sobre a superfície com a ajuda de um pincel ou esponja 

evitando que escorra para as juntas;
- em seguida, aplicar a argamassa de juntas da gama weber.color;
- limpar a superfície com pouca água de forma a eliminar os resíduos de  

protector 060.

para aplicação sobre: cerâmicas rugosas ou porosas, grés porcelânico. 
composição: base de copolímeros de etileno e óxidos de propileno.
consumo: 40 ml/m2 (1 litro = ~ 25 m2)
conservação: 12 meses em embalagem original fechada e em ambiente amenos.

protector 060

APRESENTAÇÃO: 
embalagem de 1 litro
COR: incolor

evita manchas de betumação.
facilita a limpeza depois da betumação.

Primário Protetor PArA cerâmicA 
Antes dA betumAção de JuntAs

Consulte toda a informação 
sobre este produto 

através da aplicação de códigos 
QR no seu smartphone.
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ReComendações de seGuRança

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios para este produto, disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.weber.hydrofuge B

para aplicação sobre: rebocos à base de cimento , cal, betão, tijolo à vista, tijoleira, 
telhas, pedras calcárias e siliciosas. 
consumo: de 0,3 a 2 l/m2 dependendo da porosidade do suporte
conservação: 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada 
e em ambiente ameno (temperaturas inferiores a + 30ºc).

composição: mistura de silanos e de siloxanos em fase solvente.
densidade: 0,8
ponto de ignição: + 36ºc
temperatura de utilização: de + 5ºc a + 30ºc

Condições de apliCação

- temperaturas de aplicação: +5ºc a +30°c
- não aplicar sobre suporte gelado, em degelo, ou em risco de geral em 24horas.
-  não aplicar em suporte quente, nem sob sol forte ou vento forte. evitar aplicação 

sob chuva.
- não aplicar sobre suportes molhados

CaRateRístiCas de apliCação

- tempo de secagem: 24 horas.
- tempo de eficácia ótima: 7 dias.

ReComendações

-  Proteger as superfícies que não se desejam tratar (vidro, janelas, alumínios, …).
- lavar as ferramentas após aplicação.

pRepaRação do supoRte

-  o suporte deve estar perfeitamente limpo, isento de poeiras, seco, e sem resíduos 
de produtos de limpeza.

- tratar fissuras e restaurar suportes degradados.
-  no caso de se ter efetuado limpeza do suporte com detergentes aniónicos, 

antes da hidrofugação, é imperativo esperar 2 a 3 semanas antes da aplicação 
do weber.hydrofuge B.

limites de utiliZação

- não aplicar sobre revestimentos à base de gesso.
- não aplicar em superfícies molhadas.
- não é recomendado para tratar superfícies submersas.
- não cobrir.
- não aplicar sobre sistemas contendo placas de poliestireno.

apliCação

- weber.hydrofuge B está pronto a aplicar;
- Aplicar até à saturação, em duas camadas espaçadas por 10 minutos (mínimo) com 

rolo ou trincha, de baixo para cima;
- A aplicação também pode ser efetuada com pulverizador de baixa pressão;
- sobre suportes muito porosos, repetir aplicação no dia seguinte.

- Antes da aplicação do produto consultar a ficha de dados de segurança (consulte a pág. 400).

APRESENTAÇÃO: 
embalagem de 20 litros 
COR: incolor

hidrofugação de materiais porosos, não fissurados.
limita a penetração de água.
conserva o aspeto original dos materiais.

Agente de hidrofugAção de 
mAteriAis Porosos em fAchAdA

Proteção
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ReComendações de seGuRança

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios para este produto, disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação sobre este produto 
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.weber.hydrofuge P

para aplicação sobre: materiais de base mineral, weber.plast decor (revestimento 
orgânico espesso).
conservação: 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada 
ao abrigo da humidade.

composição: emulsão aquosa de siloxano e silano.
densidade: 1
consumo: 0,3 a 2 l/m2, conforme as condições de absorção da superfície.

ReComendações

- Proteger as superfícies que não se desejam tratar (vidro, janelas, alumínios, …).
- Produto agressivo, respeitar as precauções de utilização.
- consultar a etiqueta de segurança colocada na embalagem.
- consultar a ficha de dados de segurança
- lavar as ferramentas de aplicação com água após utilização.

apliCação

- weber.hydrofuge p está pronto a aplicar; no entanto deve agitar-se a embalagem 
antes de utilização para homogeneização do conteúdo.

- Aplicar até à saturação, em duas camadas espaçadas de pelo menos 10 minutos, 
com rolo ou trincha, de baixo para cima.

- A aplicação também pode ser efetuada com pulverizador de baixa pressão.
- sobre suportes muito porosos, repetir aplicação no dia seguinte.

limites de utiliZação

- não aplicar sobre revestimentos à base de gesso
- não aplicar em superfícies molhadas.
- não é recomendado para tratar superfícies submersas.
- não deve ser recoberto.

pRepaRação do supoRte

- o suporte deve estar perfeitamente limpo, isento de poeiras, seco, e sem resíduos 
de produtos de limpeza.

- tratar fissuras e restaurar suportes degradados.
- no caso de se ter efetuado limpeza do suporte com detergentes aniónicos, é 

imperativo esperar 2 a 3 semanas antes da aplicação de weber.hidrofuge p.

Condições de apliCação

- temperatura de utilização: de +5ºc a + 30ºc
- não aplicar sobre suporte gelado, em degelo, ou em risco de gelar em 24horas.
- não aplicar em suporte quente, nem sob sol forte, vento forte ou sob chuva.

CaRateRístiCas de apliCação

- tempo de secagem: 24 horas.
- tempo de eficácia ótima: 7 dias.

- Antes da aplicação do produto consultar a ficha de dados de segurança.

APRESENTAÇÃO: embalagem 
plástica de 20 litros
COR: branco

base aquosa, sem solventes.
Proteção invisível, não modifica o aspeto das superfícies.
dificulta a penetração de água não afetando a respiração das superfícies.

hidrófugo líquido em fAse AquosA PArA 
Proteção de suPerfícies em fAchAdA
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Consulte toda a informação 
sobre este produto 

através da aplicação de códigos 
QR no seu smartphone.

ReComendações de seGuRança

apliCação do pRoduto

detalHes tÉCniCos

- Antes da aplicação do produto consultar a ficha de dados de segurança (consulte 
a pág. 400).

Condições de apliCação
- temperatura de aplicação: +5ºc a +35ºc
- evitar exposição direta ao sol.

ReComendações
- À partida, hidro-óleo repelente não altera o aspeto original dos materiais. no en-

tanto, aconselha-se a realização de um ensaio numa pequena área para verificação;
- A aplicação deve ser feita recorrendo a um pincel, rolo ou pulverização.

pRepaRação do supoRte
- o suporte deve estar perfeitamente limpo e sem resíduos de poeiras ou deter-

gentes;
- não deve haver qualquer vestígio de humidade na superfície do suporte quando 

for aplicado hidro-óleo repelente sob risco de ocorrer descasque.

apliCação
- hidro-óleo repelente deve ser aplicado com uma trincha, rolo ou pulverizado 

em camada fina e uniforme.

para aplicação sobre: tijoleira, mármores, granitos e todas as pedras naturais 
em geral.
consumo: 0.15 - 2.00l/m2 dependendo da porosidade do suporte.
conservação: 12 meses em embalagem original fechada e ambiente ameno.
composição: resinas sintéticas em base solvente

ReComendações de seGuRança

apliCação do pRoduto

detalHes tÉCniCos

- Antes da aplicação do produto consultar a ficha de dados de segurança.

Condições de utiliZação
- não aplicar sobre suportes gelados, em degelo ou em risco de gelar nas 24 horas;
- não aplicar em suporte quente, a pleno sol, sob chuva ou com vento forte;
- lavar as ferramentas com água após a aplicação.

ReComendações
- Proteger as superfícies adjacentes que não é suposto tratar;
- não pulverizar sobre vegetação ou animais.

limites de utiliZação
- não utilizar em contacto com detergentes aniónicos (soda cáustica, desengordurantes).

pRepaRação do supoRte
- os suportes devem estar secos, limpos e isentos de resíduos de agentes de limpeza;
- no caso de tratamento curativo com weber.antimousse, tendo sido previamente 

raspados os depósitos de resíduos vegetais importantes sem deteriorar o suporte, 
esperar 24horas, escovar e deixar secar completamente o suporte (1 a 2 dias) 
antes de aplicar weber.protect mousse.

apliCação
- weber.protect mousse está pronto a usar;
- Aplicar sobre suporte seco com pulverizador de baixa pressão, a escova ou a rolo;
- saturar bem o suporte;
- Para prevenir o aparecimento de musgos, líquenes, bactérias e algas, o tratamento 

poderá ser renovado periodicamente, dependendo da exposição dos elementos a 
tratar ao sol e humidade, bem como à proximidade de florestas e outros ambientes 
propícios à proliferação de musgos;

- deixar secar os suportes antes da eventual aplicação de um revestimento ou 
tratamento de superfície.

para aplicação sobre: revestimentos orgânicos espessos, pinturas, pedras calcárias, 
mármores, granitos, tijolos, telhas, betão, argamassas à base de cimento, cal ou gesso.
consumo: de 0,2 a 1 l/m2 dependendo da absorção do suporte.
conservação: 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original 
fechada e em ambiente ameno (temperaturas inferiores a + 30ºc). 
composição: solução aquosa de sais de amónio quaternários, aditivos específicos.
pH: 7; densidade: 1; temperatura de aplicação: + 5ºc  a + 30ºc
ferramentas: escova, rolo, pulverizador de baixa pressão.

hidro-óleo repelente weber.protect mousse

Proteção

repelente de água e gorduras para cerâmica 
e pedra natural.
não altera o aspeto original dos materiais.

Ação progressiva.
Preventivo e curativo.
compatível com materiais orgânicos e minerais.

Agente Protetor 
contrA musgos 
e resíduos vegetAis

imPermeAbilizAnte 
PArA cerâmicA 
e PedrA nAturAl

Consulte toda a informação 
sobre este produto 

através da aplicação de códigos 
QR no seu smartphone.

APRESENTAÇÃO: 
embalagem de 5 litros 
COR: incolor

APRESENTAÇÃO: 
embalagem de 20 litros 
COR: Amarelo claro
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As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios para este produto, disponibilizados em www.weber.com.pt.

Consulte toda a informação 
sobre este produto 

através da aplicação de códigos 
QR no seu smartphone.

ReComendações de seGuRança

apliCação do pRoduto

detalHes tÉCniCos

- contém uma pequena quantidade de solvente inflamável. recomenda-se 
trabalhar com boa ventilação e não fumar.

- Antes da aplicação do produto, consultar a ficha de dados de segurança (consulte 
a pág. 400).

- construção: selante de juntas submetidas ou não a dilatações. selante de juntas 
de pavimentos e fachadas, solos industriais, fissuras ativas, encontros entre 
materiais diferentes, carpintaria em geral, etc.

- indústria: selante de uniões na indústria em geral. ventilação e ar condicionado. 
manutenção geral e bricolage.

- weber.flex pu está pronto a usar e deve ser aplicado com auxílio de uma pistola 
(por extrusão) de forma suave.

- como junta flexível, depois e desenhar a junta e preparar a superfície, extrudir o 
material cuidadosamente sem formar bolhas de ar e pressionar a massa contra os 
vértices da junta. recomenda-se a delimitação prévia da junta com fita adesiva. 
eliminar a fita antes que o material inicie a polimerização. 

- como adesivo, aplicar o weber.flex pu em cordão ou por pontos. colocar a peça 
a fixar antes que a pasta forme uma película, exercendo pressão. se necessário, 
manter a pressão durante a polimerização.

ReComendações
- não aplicar em superfícies húmidas. Proteger a aplicação da água.
- se necessário, os cartuchos podem ser aquecidos até temperaturas entre 15ºc 

e 20ºc, em banho de água.
- Para limpar as ferramentas de aplicação e as manhas de massa fresca utilizar 

detergente e água em abundância. uma vez ocorrido a cura do material, só pode 
ser removido por ação mecânica.

composição: poliuretano monocomponente de cura por ação da humidade.
temperatura de utilização: 5ºc a 35ºc
conservação: 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original selada 
e ao abrigo da humidade.

ReComendações de seGuRança

apliCação do pRoduto

detalHes tÉCniCos

- Antes da aplicação do produto consultar a ficha de dados de segurança.

- complemento de colagem de pedra natural e artificial com mais de 15 mm de 
espessura, em superfícies verticais;

- verificar o estado do suporte em termos de planimetria, humidade e resistência;
- marcar os eixos verticais e horizontais das juntas entre pedras;
- realizar a perfuração com broca adequada ao diâmetro do parafuso;
- realizar o corte da pedra de acordo com o alinhamento pretendido;
- selar o furo com weber.flex pu ou bucha química (dependendo do tipo de 

suporte) antes da colocação da bucha de nylon;
- colocação dos grampos alinhados entre a rasura da pedra e o furo no suporte;
- espalhar weber.col flex l ou weber.col flex Xl, de acordo com o formato da 

peça, no suporte e no tardoz da pedra (colagem dupla);
- colocar a peça, preencher a ranhura com cimento-cola e verificar a inexistência 

de tensões entre as unhas do grampo e a ranhura da peça;
- colocar os grampos, verificar o seu posicionamento (com alinhamento entre o 

corte da pedra e a furação no suporte) e apertar a ancoragem;
- repetir os passos anteriores para as outras peças;
- betumar as juntas de colocação e proceder à limpeza final do paramento.

ReComendações
- não aplicar em superfícies sem resistência mecânica ou friáveis. 
- utilizar o sistema apenas em suportes de betão ou reboco com resistência 

adequada.
- A resistência à compressão deve ser superior a 3,5mPa (tipo cs iii, de acordo com 

classificação da en 998-1).
- utilização do sistema para pedras com um limite de 100kg/m2.

composição: grampo em axo inox A2, revestido por um filme de polietileno, parafuso 
em aço inox A2 e bucha expansível de nylon.
weber.dual fix grA 15 para pedra de espessura entre 15 e 30 mm. 
weber.dual fix grA 20 para pedra de espessura superior a 30 mm.
consumo: 2 grampos / peça.

weber.flex PU weber.dual fix

selAgem e AncorAgem

elástico/deformável
selante e adesivo multiusos

sistema de fixação mecânica oculta.
Aplicação fácil.

comPlemento 
A soluções trAdicionAis 
de colAgem 
PArA PedrAs de mÉdiA 
e grAnde dimensão

mAstique 
de PoliuretAno 
PArA selAgem elásticA 
de JuntAs 

Consulte toda a informação 
sobre este produto 

através da aplicação de códigos 
QR no seu smartphone.

APRESENTAÇÃO: 
caixa de 100 unidades
COR: Preto

APRESENTAÇÃO: 
caixa de 12 cartuchos de 300 ml 
COR: branco, cinza, negro e marron



Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

Cores 
e texturas
agora é possível dar mais Cor e textura  
a qualquer trabalho de Colagem e betumação  
de CerâmiCa bem Como de revestimento  
e renovação de faChadas.  
são mais de 200 soluções alternativas  
que ajudarão a dar vida a qualquer projeto.

Consulte toda a informação 
através da aplicação  

de códigos QR  
no seu smartphone. 



Colagem e betumação de CerâmiCa
 gama weber.color 396

revestimento e renovação de faChadas
 weber.plast gran 396
 weber.plast decor M/F 397
 weber.cal decor 399
 weber.rev naturkal 399

produtos Complementares
 weber.prim regulador 399
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

Cores e texturas

ColageM e betuMação de CerâMiCa

Wengué* branco titânio marron turquesa*

lilás* amêndoa Chocolate* Cereja* mostarda

alface* Cinza tabaco* orquídea* girassol*

Creme branco sujo grafite Camel* Celeste

platina marfim antracite* tijoleira* lagoa*

Cyan* bege claro Couro* barro* pistachio*

1

2

3

4

5

6

CO
RE

S 
TE

N
D

ÊN
CI

A

112

157 202 204

114109

216

310

115

502

302 303

354

307306

451

214

116

reVeStiMeNto e reNoVação de FaCHadaS

weber.plast gran (por enComenda)

gama weber.color (* por enComenda)
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Nota: devido ao processo de impressão, as cores desta carta são apenas orientativas das cores reais, uma vez aplicado o produto.

grupo a  (por enComenda)

0919  (stock) 8519 0818 1059 0819 

8019 0729 0829 0519 0938 

0839 0838 0969 7529 7538 

0638 0647 0636 0518 0537 

0526 0327 0428 0237 0228 

0275 0438 0628 0639 0728 

0346 0337 0555 0645 0325 

0637 0629 0528 0318 0317 

0328 0548 0527 0437 0427 

0727 8517 1038 0925 8527 

1428 1127 9828 1438 6028 

weber.plast decor M / F

reVeStiMeNto e reNoVação de FaCHadaS (cont.)
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Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

Cores e texturas

Nota: devido ao processo de impressão, as cores desta carta são apenas orientativas das cores reais, uma vez aplicado o produto.

1728 1774 1516 1618 1628 

1718 2119 2259 2418 2128 

7000 

6000 6500 

2237 2416 2137 2226 2317 

2327 2316 4057 7500 2257 

9000 2458 0457 8501 0458 

8000 1019 8500 1055 

0959 0738 0748 0765 0767 

0757 0683 0426 0435 

0127 0128 1148 1824 1436 

2414 3500 2318 2359 5500 

0225 

grupo a  (por enComenda)

grupo b  (por enComenda)

weber.plast decor M / F

weber.plast decor M / F

reVeStiMeNto e reNoVação de FaCHadaS (cont.)
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rosa tijolobranco pedra amarelo

pêssego ocre atlântico

weber.cal decor weber.rev naturkal

grupo b  (por enComenda)weber.plast decor M / F

reVeStiMeNto e reNoVação de FaCHadaS (cont.)

2759 2527 2218 2526 2445 

0635 0776 0656 0755 0758 

2515 2544 2514 1858 2726 

0747 0766 0786 0545 0433 

2516 2457 1745 1813 1912 

0866 0412 0413 0425 0423 

Nota: devido ao processo de impressão, as cores desta carta são apenas orientativas das cores reais, uma vez aplicado o produto.

0436 0326 0444 

(por enComenda)

weber.prim regulador

este produto encontra-se disponível nas referências de cor do produto weber.plast decor M/F. 
a cor é uma aproximação, pelo que poderá ser ligeiramente diferente da do produto de referência.

(por enComenda)

ProdutoS CoMPleMeNtareS



Linha Verde  800 200 025 Esclareça qualquer dúvida sobre os produtos  e serviços Weber através desta linha.

segurança400

podem favorecer ou ativar a combustão de substâncias inflamáveis.
PreCauçõeS: manter afastado de todos os produtos e/ou respeitar 
as regras de armazenamento.

substâncias que reagem violentamente sob a ação de uma chama, 
calor, atrito ou choque, provocando uma explosão.
PreCauçõeS: manter afastado de qualquer fonte de calor e igni-
ção, assim como dos restantes produtos, respeitando as regras de 
armazenamento.

e - eXPloSiVo o - CoMbureNte

estes produtos quando presentes no ambiente, representam um risco 
imediato ou diferido para um ou mais compartimentos do ambiente 
(ar, água, solos, ....).
PreCauçõeS: não depositar no solo, água ou esgotos. em caso de 
derrame, recolher o máximo possível, usando absorventes inertes. 
encaminhar o resíduo para tratamento adequado.

produto que pode destruir os tecidos vivos em caso de contacto 
ou projeção. pode corroer a garganta, mucosas, vias respiratórias e 
brônquios caso seja inalado. poderá também deteriorar máquinas 
e equipamentos.
PreCauçõeS: não respirar os vapores e evitar todo o contacto 
com a pele e os olhos. usar os equipamentos de proteção individual 
adequados. Consultar um médico em caso de incómodo ou mal estar.
ProdutoS: endurecedor (componente b) do weber.color epoxy, 
ibolimpa.

C - CorroSiVo N - PerigoSo Para o aMbieNte

Produtos químicos extremamente inflamáveis (F+) – podem-se 
inflamar muito facilmente sob a ação de uma fonte de energia, 
mesmo a temperaturas abaixo de 0ºC.
Produtos químicos facilmente inflamáveis (F) – podem-se inflamar 
muito facilmente sob a ação de uma fonte de energia à temperatura 
ambiente.
PreCauçõeS: afastar todas as fontes de calor e ignição. usar os 
equipamentos de proteção individual adequados. em casos de locais 
fechados usar proteção respiratória adequada. evitar o contacto com 
a pele, olhos e roupa. evitar respirar os vapores. não fumar.
ProdutoS: hidro-óleo repelente, weber.hidrofuge b.

F - iNFlaMÁVel
Produtos químicos muito tóxicos (t+) – penetrando no organismo 
atuam como venenos provocando intoxicações muito graves.
Produtos químicos tóxicos (t) – penetrando no organismo atuam 
como venenos provocando intoxicações graves.
PreCauçõeS: evitar todo o contacto. não respirar as poeiras ou 
vapores. usar os equipamentos de proteção individual adequados. 
Consultar um médico em caso de incómodo ou mal estar.

t - tÓXiCo

SiMbologia de Perigo

produto que contém substâncias tóxicas em pequenas proporções. 
poderá tornar-se especialmente perigoso, tal como um produto tó-
xico, se a dose de exposição for significativa. possibilidade de danos 
irreversíveis em caso de exposições prolongada ou repetitivas.
PreCauçõeS: evitar todo o contacto. não respirar as poeiras ou 
vapores. usar os equipamentos de proteção individual adequados. 
Consultar um médico em caso de incómodo ou mal estar.
ProdutoS: weber.hydrofuge b, hidro-óleo repelente, weber.flex Pu.

Xi - irritaNte XN - NoCiVo
produto cáustico para os olhos, garganta, vias respiratórias e pele. 
pode provocar reações inflamatórias na pele e mucosas, juntamente 
com manifestações de calor, vermelhidão e dor. 
PreCauçõeS: evitar o contacto com os olhos e a pele. não respirar 
as poeiras ou vapores. usar os equipamentos de proteção individual 
adequados. Consultar um médico em caso de incómodo ou mal estar.
ProdutoS: weber.col classic, weber.col classic plus, 
weber.col flex S, weber.col flex M, weber.col flex l, weber.col flex Xl,  
weber.col rapid, weber.col rapid fluid,  weber.col clean light,  
weber.col aquaplus, weber.color art, weber.color flex,  
weber.color premium, weber.color slim, weber.color epoxy 
(componente a), weber.therm pro, weber.rev dur, weber.dry KF, 
weber.dry Kg, weber.cal classic, weber. cal antique; weber. cal dur, 
weber. cal sane, weber. cal chapisco, weber. cal decor, 
weber.dry stop, weber.tec rapid, weber.tec glass, weber.tec trafic, 
weber.rep basic, weber.rep express, weber.rep rapide, 
weber.antimousse, protector 060, weber.prim chapisco.

tabela de iNCoMPatibilidadeS 
de ProdutoS QuÍMiCoS

F - INFLAMÁVEL + - - + - o -
O - COMBURENTE - + - o - - -
T - TÓXICO - - + + - - -
Xn - NOCIVO + o + + - o -
C - COROSSIVO - - - - + + -
Xi - IRRITANTE o - - o + + -
E - EXPLOSIVO - - - - - - +

pode ser armazenado conjuntamente.

não pode ser armazenado conjuntamente.

pode ser armazenado conjuntamente mediante condições 
específicas.

+
-
o



PORTO

FARO

LISBOA

NOTA
As nossas indicações verbais ou escritas são dadas segundo o nosso leal entender, mas devem entender-se como recomendações sem compromisso.
É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto.
A Saint-Gobain Weber Portugal, S.A. assume unicamente a responsabilidade da qualidade de todos os seus produtos.
Se, não obstante, tiver de ser considerada alguma responsabilidade, esta será limitada ao valor da mercadoria vendida e utilizada pelo cliente.

FichA TécNicA
Design gráfico sistema4   /   Fotografia Saint-Gobain Weber Portugal, S.A.   /   impressão Lidergraf - Artes Gráficas, S.A.

O Guia Weber foi realizado e editado por Saint-Gobain Weber Portugal, S.A. 
Os textos deste guia foram escritos ao abrigo do novo acordo ortográfico.
A reprodução total ou parcial dos textos e ilustrações sem a nossa autorização é proibida.

centros Weber

AVEiRO

AVELAR

cARREGADO

Zona Industrial de Taboeira
Esgueira - 3800-055 Aveiro
Tel. 234 101 010 - Fax 234 301 144

Tojeira, Apartado 16
3240-908 Avelar

Quinta dos Cónegos
2580-465 Carregado

N40° 39.1179’, W008° 35.6755’

N39° 55.5998’, W008° 21.3324’

N39° 2.1885’, W008° 58.083’



Importamo-nos 
com o bem-estar  

das pessoas.

Importamo-nos com a 
nossa responsabilidade  

a longo prazo.

Importamo-nos com 
o que importa para
as pessoas.

Saint-Gobain Weber Portugal, SA
Zona Industrial de Taboeira 3800-055 Aveiro

Telf: 234 10 10 10
Fax: 234 30 11 48

www.weber.com.pt
info@weber.com.pt

Empatia

Bem-estar

Weber, importamo-nos com as 
pessoas e o seu meio ambiente.
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Durabilidade
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