Guia para a escolha de produtos
e sistemas à base de CAL para a
reabilitação de edifícios em alvenaria
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Linha Mape-Antique

Guia para a escolha de produtos
e sistemas à base de CAL para a
reabilitação de edifícios em alvenaria
Para responder às últimas exigências do mundo dos sectores do projeto e da
construção, a Mapei disponibiliza uma linha completa de produtos à base de
cal, isentos de cimento, capazes de unir facilidade de utilização e prestações
inovadoras: Mape-Antique é a gama ideal para reabilitar, desumidificar e rebocar
com sistemas eco-sustentáveis quer edifícios antigos em alvenaria, mesmo de
valor histórico e artístico, quer de nova construção.

As vantagens de escolher
Mape-Antique:
• Eco-sustentável
• Certificado
• À base de cal
• Isento de cimento
• Fácil de aplicar
• Elevado desempenho
• Transpirante
• Ambiente saudável

A tradição encontra a inovação
Mape-Antique retoma e exalta as prestações da cal, em combinação com a
pozolana natural, em formulações com características completamente originais.
Os produtos Mape-Antique possuem características físico-mecânicas similares
às das argamassas de assentamento de alvenarias e reboco utilizadas no
passado, tornando-as mais compatíveis com qualquer tipo de estrutura. Ao
mesmo tempo apresentam resistências químico-físicas, sobretudo contra as
ações agressivas tanto exteriores, produzidas pelo ambiente envolvente, como
interiores às alvenarias, provocadas pelos sais solúveis e humidade.
A maior parte dos produtos da linha Mape-Antique possuem elevados valores
de transpirabilidade e porosidade, capazes de favorecer a evaporação da água
presente nas alvenarias, de forma muito mais elevada relativamente às tradicionais
argamassas para rebocos de base cimentícia ou cal-cimento. Tal processo
permite a secagem da estrutura sujeita à humidade, permitindo de atingir um
maior conforto habitacional.
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Marcação

Certificação
de marcação
EMICODE
Característica
identificativa
do produto
Cores disponíveis
Norma de
referência
Tipo e
classificação
do produto

Contribui para
adquirir créditos na
certificação LEED
dos edifícios
Identifica o tipo de
suporte (alvenaria)
sobre o qual se aplica
o produto

Plus do
produto
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Q uantidade

Pictogramas que
identificam:
- Onde aplicar o produto
- Como
- Temperatura de
aplicação
- Q uantidade de água
necessária
- Espessura aplicativa
min. e max.
- Tempo de
trabalhabilidade

As embalagens da
Mapei têm muito
para contar
A Mapei está atenta a todos os aspetos que
favorecem uma comunicação profissional
eficaz: as embalagens dos produtos
representam, neste sentido, um valor
particularmente importante, com textos
e ícones que “falam”, ricas com todas as
informações mais úteis para a melhor e mais
fiável utilização do produto.

Acabamentos Mapei: produtos que
trabalham em sinergia com a linha
Mape-Antique
Graças aos acabamentos Mapei, utilizáveis em completa sinergia com toda a
gama dos produtos Mape-Antique, disponibilizamos um verdadeiro “sistema
completo” de rebocos e acabamento: primários, fundos pigmentados e de
enchimento, pinturas e revestimentos coloridos à base de silicatos ou siloxanos.

Mape-Antique: ideal para quem projeta,
fácil e precisa para quem o utiliza
As características dos produtos Mape-Antique e a sua possível integração num
sistema completo destinado à reabilitação de edifícios em alvenaria, respondem
às mais exigentes expetativas quer do projetista, quer do aplicador, contribuindo
para o bem-estar dos edifícios antigos ou de nova construção. As diferentes
tipologias de produtos Mape-Antique permitem intervir de forma adequada
perante qualquer problemática, com prestações focadas e sempre cumprindo as
certificações específicas no campo da qualidade e eco-sustentabilidade.
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Mape-Antique: as propriedades
Resistências mecânicas análogas as dos tradicionais sistemas à base de cal
hidratada ou cal hidráulica.
Propriedades elasto-mecânicas compatíveis com as dos materiais utilizados
originariamente nas construções dos edifícios.
Trabalhabilidade comparável aos melhores sistemas à base de cal hidratada.
Elevada transpirabilidade e porosidade dos materiais, capazes de eliminar o risco
de condensação na superfície, que se traduz num maior conforto habitacional.
Elevada resistência aos sais solúveis, graças à reação química entre a cal e a
Eco-Pozolana, que “consome” em pouco tempo toda a “cal livre” presente.
Nenhuma reação álcali-agregados.
Reduzido valor de condutibilidade térmica, ligado ao baixo valor de
“cal livre”, que elimina o aparecimento de eflorescências.
Possibilidade de pigmentar em obra os produtos com terras coloridas
ou óxidos.
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SISTEMA COMPLETO PARA A REABILITAÇÃO
DE ALVENARIAS SUJEITAS À HUMIDADE
ASCENDENTE COM REBOCO DESUMIDIFICANTE
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Alvenaria
em tijolos

Salpico
de fundo

E

F

G

C

C
Reboco
desumidificante

D

E

Reboco
transpirante

+

Realização do reboco desumidificante
Realização de reboco transpirante, por
cima da zona húmida
Mape-Antique Rinzaffo
Salpico de fundo (cerca de 5 mm de espessura)
Mape-Antique Intonaco NHL
Reboco transpirante
Mape-Antique MC
Reboco desumidificante
(com colher de pedreiro)
(≥ 20 mm de espessura)
Em alternativa
Mape-Antique MC Macchina
Reboco desumidificante (com máquina de rebocar)
(≥ 20 mm de espessura)

Barramento
de textura grossa

F
Primário à base
de silicatos

G
Pintura à base
de silicatos

+

Barramento das superfícies
Mape-Antique FC Grosso
Barramento de textura grossa
(cerca de 2 mm de espessura)

Aplicação do acabamento
colorido
Silexcolor Primer
Primário à base de silicatos
Silexcolor Pittura
Pintura à base de silicatos
Em alternativa
Silancolor Primer
Primário à base de siloxanos
Silancolor Pittura
Pintura à base de siloxanos

SISTEMA COMPLETO PARA A CONSOLIDAÇÃO
DE ALVENARIAS MECANICAMENTE DÉBEIS, COM REBOCO
ESTRUTURAL “ARMADO”
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Alvenaria em pedra
mecanicamente débil

Rede zincada
Em alternativa
Mapenet EM 40
Rede estrutural em fibra de vidro

D

E

B

B

Rede de
reforço

C

Reboco
estrutural

Realização de reboco estrutural armado
Mape-Antique Strutturale NHL
Reboco estrutural

D

Fundo pigmentado
à base de siloxanos

Aplicação de acabamento colorido
Silancolor Base Coat
Fundo pigmentado à base de siloxanos
Silancolor Tonachino
Revestimento colorido à base de siloxanos
Em alternativa
Silexcolor Base Coat
Fundo pigmentado à base de silicatos
Silexcolor Tonachino
Revestimento colorido à base de silicatos

E

Revestimento colorido
à base de siloxanos
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SISTEMA COMPLETO, QUER PARA A REALIZAÇÃO DE
REBOCOS TRANSPIRANTES EM ALVENARIAS ANTIGAS, QUER
PARA O ENCHIMENTO DE JUNTAS DE PEDRAS “FACE À VISTA”
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A
Pedra
natural

B
Argamassa de assentamento
e enchimento

C

D

Reboco
transpirante

Barramento
de textura fina

+

Enchimento de juntas entre pedras
“face à vista”
Mape-Antique Alletamento
Argamassa de assentamento e
enchimento

E

F

Primário à base
de siloxanos

Pintura à base
de siloxanos

+

Realização de reboco transpirante
Mape-Antique Intonaco NHL
Reboco transpirante

Barramento das superfícies
Mape-Antique FC Civile
Barramento de textura fina
(cerca de 2 mm de espessura)

Aplicação do acabamento colorido
Silancolor Primer
Primário à base de siloxanos
Silancolor Pittura
Pintura à base de siloxanos
Em alternativa
Silexcolor Primer
Primário à base de silicatos
Silexcolor Pittura
Pintura à base de silicatos

SISTEMA COMPLETO PARA A REALIZAÇÃO DE REBOCOS
TRANSPIRANTES EM ALVENARIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA,
PARA AMBIENTES MAIS SAUDÁVEIS E CONFORTÁVEIS
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Tijolo cerâmico

Reboco
transpirante

C
Reboco de
textura ultrafina

D
Fundo à base
de silicatos

E
Pintura à base
de silicatos

+

Realização de reboco transpirante
Mape-Antique Intonaco NHL
Reboco transpirante

Barramento das superfícies
Mape-Antique FC Ultrafine
Barramento de textura ultrafina
(cerca de 1 mm de espessura)

Aplicação do acabamento colorido
Silexcolor Primer
Primário à base de silicatos
Silexcolor Pittura
Pintura à base de silicatos
Em alternativa
Silancolor Primer
Primário à base de siloxanos
Silancolor Pittura
Pintura à base de siloxanos

CALDAS DE INJEÇÃO

Mape-Antique I
▶

Mape-Antique I-15
▶

Ligante hidráulico com filler superfluído,
resistente aos sais, à base de cal e EcoPozolana, para confecionar caldas de injeção
para a consolidação de alvenarias

Ligante hidráulico com filler, resistente aos
sais, à base de cal e Eco-Pozolana, para
confecionar caldas de injeção superfluidas
para a consolidação de alvenarias

Mape-Antique F21
▶

Ligante hidráulico, com filler superfluído,
resistente aos sais, à base de cal e EcoPozolana, para confecionar caldas de injeção
para a consolidação de alvenarias e rebocos,
mesmo na presença de frescos

ARGAMASSAS PARA REBOCOS DESUMIDIFICANTES
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

GP-CS IV
EN 998-1

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

Mape-Antique
Rinzaffo

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

R-CS II
EN 998-1

Mape-Antique CC

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

▶		Argamassa de salpico transpirante, resistente

▶

aos sais, à base de cal e Eco-Pozolana, para
aplicar como primeira camada na realização
de rebocos desumidificantes, transpirantes e
estruturais

Argamassa para rebocos desumidificante
macroporosos, resistente aos sais, à base
de cal e Eco-Pozolana, para a reabilitação
de alvenarias existentes, mesmo de valor
histórico
COR DE TIJOLO

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

R-CS II
EN 998-1

Mape-Antique MC

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

R-CS II
EN 998-1

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

▶

Argamassa para rebocos desumidificantes
macroporosos, resistente aos sais, à base
de cal e Eco-Pozolana, para a reabilitação
de alvenarias existentes, mesmo de valor
histórico
BRANCO

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

Mape-Antique MC
Macchina
▶

Argamassa para rebocos desumidificantes
macroporosos, resistente aos sais, à base de
cal e Eco-Pozolana, para a reabilitação de alvenarias existentes, mesmo de valor histórico
BRANCO

LIGANTE PARA CONFECIONAR REBOCOS DESUMIDIFICANTES E ARGAMASSAS PARA ALVENARIA

Mape-Antique LC
▶

Ligante hidráulico, resistente aos sais, à
base de cal e Eco-Pozolana, a misturar com
agregados de granulometria variada, para
confecionar rebocos desumidificantes e
argamassas de assentamento

ARGAMASSAS PARA REBOCOS TRANSPIRANTES E ESTRUTURAIS

Mape-Antique
Intonaco NHL

CONFORME A
NORMA EUROPEIA

EN 998-1

GP-CS II
EN 998-1

ARGAMASSA PARA REBOCOS
INTERIORES E EXTERIORES

▶

CONFORME A
NORMA EUROPEIA

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

EN 998-2

G-M15

GP-CS IV
EN 998-1

ARGAMASSA PARA REBOCOS
INTERIORES E EXTERIORES

EN 998-2

MALTA DA MURATURA

Mape-Antique
Strutturale NHL
▶

Reboco de fundo transpirante, à base de cal
hidráulica natural e Eco-Pozolana, a aplicar
em alvenarias existentes, mesmo de valor
histórico ou de nova construção

Argamassa para rebocos transpirantes e
alvenaria, de elevada prestações mecânicas,
à base de cal hidráulica natural e EcoPozolana, particularmente indicada para
realizar rebocos “armados” e assentamentos

ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO

Mape-Antique
Colabile

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-2

G-M15
EN 998-2

MALTA DA MURATURA

CONFORME A
NORMA EUROPEIA

EN 998-2

G-M5
EN 998-2

ARGAMASSA DE
ALVENARIA

▶		Argamassa de assentamento fluida, resistente

▶		Argamassa de assentamento resistente

aos sais, à base de cal hidráulica natural
e Eco-Pozolana, para a regeneração
e consolidação de alvenarias

CONFORME A
NORMA EUROPEIA

CONFORME A
NORMA EUROPEIA

EN 998-1

EN 998-2

G-M15

GP-CS IV
EN 998-1

ARGAMASSA PARA REBOCOS
INTERIORES E EXTERIORES

EN 998-2

ARGAMASSA DE
ALVENARIA

Mape-Antique
Allettamento
aos sais, à base de cal hidráulica natural e
Eco-Pozolana, para o enchimento de juntas e
assentamento de alvenaria “face à vista”

Mape-Antique
Strutturale NHL
▶		Argamassa para rebocos transpirantes e al-

venaria, de elevada prestações mecânicas, à
base de cal hidráulica natural e Eco-Pozolana,
particularmente indicada para realizar rebocos
“armados” e assentamentos

ARGAMASSAS PARA BARRAMENTOS
CONFORME A
NORMA EUROPEIA

EN 998-1

GP-CS II
EN 998-1

ARGAMASSA PARA REBOCOS
INTERIORES E EXTERIORES

Mape-Antique FC
Ultrafine
▶		Argamassa de barramento transpirante de

textura ultrafina, resistente aos sais, à base
de cal e Eco-Pozolana, para o acabamento
liso de rebocos

CONFORME A
NORMA EUROPEIA

EN 998-1

GP-CS IV
EN 998-1

ARGAMASSA PARA REBOCOS
INTERIORES E EXTERIORES

Mape-Antique FC
Civile
▶

Argamassa de barramento transpirante de
textura fina, resistente aos sais, à base de cal
e Eco-Pozolana, para o acabamento areado
de rebocos
BRANCO
COR DE TIJOLO

CONFORME A
NORMA EUROPEIA

EN 998-1

GP-CS IV
EN 998-1

ARGAMASSA PARA REBOCOS
INTERIORES E EXTERIORES

Mape-Antique FC
Grosso
▶		Argamassa de barramento transpirante de

textura grossa, resistente aos sais, à base
de cal e Eco-Pozolana, para o acabamento
grosso de rebocos

Mape-Antique I

Calda superfluída de injeção

+ barras de aço ou
MAPEROD ou CARBOTUBE)

Mape-Antique I-15
Calda superfluída de injeção

+ barras de aço ou
MAPEROD ou CARBOTUBE)

Mape-Antique F21
Calda superfluída de injeção

+ barras de aço ou
MAPEROD ou CARBOTUBE)

Mape-Antique LC

Ligante para a realização de argamassas

(agregados)

Mape-Antique Rinzaffo
Salpico de fundo

Mape-Antique CC
Reboco desumidificante

Mape-Antique MC
Reboco desumidificante

Mape-Antique MC Macchina
Reboco desumidificante

Mape-Antique Intonaco NHL
Reboco transpirante

Mape-Antique Strutturale NHL
Reboco estrutural

Mape-Antique FC Ultrafine
Barramento de textura ultrafina

Mape-Antique FC Civile
Barramento de textura fina

Mape-Antique FC Grosso
Barramento de textura grossa

Mape-Antique Colabile
Argamassa de assentamento fluída

Mape-Antique Allettamento
Argamassa de assentamento e enchimento

Antes da aplicação do reboco desumidificante (realizado com Mape-Antique LC misturado com agregados ou Mape-Antique CC ou Mape-Antique MC
ou Mape-Antique MC Macchina) aplicar sempre Mape-Antique Rinzaffo numa espessura de cerca de 5 mm

Aplicação de salpico sobre
alvenarias mecanicamente
débeis e/ou porosas, antes

Intervenções de “desfaz e
refaz“ ou “reconstrução

Reparação de lesões,
“frescos murais”, reforços
de ligações de plano
diferentes, etc.

Consolidação de abóbadas
em “ tabique”, mediante
injeção de caldas

Restaurar a aderência
entre o suporte mural e
rebocos, mesmo em presença
de frescos, mediante injeção
de caldas

Consolidação de estruturas
com estuques frescos ou
elementos de particular valor
histórico e artístico, mediante
injeção de caldas

Reabilitação e consolidação
de elementos de fundações,
pilares, abóbadas e arcos,
mediante derrame de
argamassas fluídas

Consolidação de elementos de
fundações, pilares, abóbadas
e arcos, mediante injeção de
caldas

Reabilitação e consolidação de
“alvenarias débeis”, alvenarias
em geral, mediante derrame
ou bombagem de argamassas
fluídas

Possível

Consolidação de “alvenarias
débeis”, alvenarias em geral,
que apresentem fissuras,
vazios e cavidades interiores,
mediante injeção de caldas

Ideal

PROBLEMÁTICAS

SINÓPTICO DE PRODUTOS

(agregados)

(+ MAPENET EM 40 ou
rede metálica zincada)
(agregados)

(+ barras de aço ou
MAPEROD)

Realização de “rebocos
armados” no extradorso de
abóbadas

Nivelamento extradorsal de
abóbadas

Realização de juntas ou
assentamentos armados

Enchimento de juntas de
alvenaria “face à vista”

Realização de alvenarias em
pedra, tijolo, tufo e mistos

Realização e/ou reconstrução
de paramentos murais com
argamassa de assentamento
derramável

Realização e/ou reconstrução
de paramentos murais com
argamassa de assentamento,
confecionada em obra com
agregados locais

Barramento de rebocos
desumidificantes, transpirantes
e estruturais

Realização de reboco estrutural
“armado”

Realização de reboco
transpirante

Realização de reboco
desumidificante

Realização de rebocos
desumidificantes,
confecionados em obra com
agregados locais

da aplicação do reboco
transpirante ou estrutural

Guia para a escolha

(agregados)

(+ MAPENET EM 40 ou
rede metálica zincada)
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