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REGULARIZAR

DESUMIDIFICAR

CONSOLIDAR
E REFORÇAR

É TUDO OK
COM MAPEI

RECONSTRUIR
E REBOCAR

Consolidantes corticais,
Barreiras químicas,
Aguadas de injeção, Rebocos,
Argamassas de alvenaria
e de regularização

Palácio nobre Via Libertà
Palermo - Itália

As soluções Mapei para
os edifícios em alvenaria
CONSOLIDANTES

Materiais para o tratamento e a consolidação cortical
de alvenaria face à vista e suportes pétreos.

GAMA MAPESTOP

Produtos e acessórios para a realização de barreiras
químicas contra a humidade ascendente capilar.

GAMA MAPE-ANTIQUE

Produtos à base de cal e materiais reciclados,
isentos de cimento, para a consolidação, reabilitação
e restauro conservador, compatível com todo o
tipo de alvenarias, incluindo as de valor histórico e
arquitetónico.

GAMA MAPE-ANTIQUE NHL ECO

Argamassas eco sustentáveis à base de cal hidráulica
natural pura e materiais reciclados, isentas de
cimento, também para a construção verde.

GAMA POROMAP

Sistema desumidificante, resistente aos sais,
fácil e rápido, para todo o tipo de alvenaria.

PLANITOP HDM MAXI

Reforço de alvenaria de baixa espessura com
elevadíssima aderência ao suporte, em combinação
com diversas tipologias de rede em material compósito.

GAMA MAPEWOOD

Materiais para o restauro e o reforço de estruturas em
madeira.
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Castelo Angioino di Copertino
Lecce - Itália

A Mapei oferece materiais para a consolidação cortical e
tratamentos anti poeira para rebocos, incluindo frescos,
alvenarias face à vista e em geral para todos os suportes.
Aguadas de injeção volumetricamente estáveis que
permitem o preenchimento da alvenaria e a re-adesão
das camadas que as compõem.
Para a consolidação e o reforço, a oferta completa-se
com rebocos e argamassas de alvenaria à base de
NHL, de elevadas prestações mecânicas, que podem ser
combinados com vários tipos de sistemas de reforço e
ainda com adesivos epóxis para o reforço de vigas e vigas
em madeira.

CONSOLIDAR E REFORÇAR

Soluções para a
consolidação e o reforço
estrutural de alvenaria
e estruturas em madeira

Primer 3296
DESCRIÇÃO

Consolidante 8020

Primário acrílico em dispersão aquosa anti
poeiras e consolidante

DESCRIÇÃO

Consolidante em solvente de tipo reversível,
para o restauro conservador e a consolidação de
suportes pétreos porosos, rebocos de cal, gesso e
camadas pictóricas.

Primário acrílico para o tratamento superficial
de rebocos, alvenaria em tijolo de burro, arenito,
tufo, pedra lecce, argamassa de assentamento
em cimento e cal.
CAMPOS DE
APLICAÇÃO

VANTAGENS

• Consolidante superficial para rebocos
cimentícios, tufo e arenito.
• Primário para nivelamento e argamassas de
regularização cimentícias.
• Impregnante para eliminar o pó de alvenarias
velhas, abóbodas, etc., em tijolo à vista no
interior.
• Primário anti poeiras para superfícies cimentícias.
• Preparação de betonilhas superficialmente
poeirentas antes da aplicação do parquet com
adesivos vinílicos.
• Impregnante para juntas cimentícias que
apresentam superficialmente poeiras de
modo a diminuir a porosidade e a absorção
(em ambientes interiores).
• Altamente penetrante.
• Para todo o tipo de alvenaria.
• Deixa a permeabilidade e a cor do suporte
inalteradas.

APLICAÇÃO

PRODUTOS E APLICAÇÕES RELACIONADOS

• A pincel, rolo
ou por projeção.
• Aplicável no interior
e no exterior.
• A diluir com água.

• Argamassa de alvenaria: MapeAntique Allettamento (pag. 32)
• Tratamento hidrorepelente:
Antipluviol W

CERTIFICAÇÕES
E MARCAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

NECESSITA DE ASSISTÊNCIA
OU INFORMAÇÕES ADICIONAIS?

Consolidante à base de copolímeros

CAMPOS DE
APLICAÇÃO

• Consolidação em profundidade de suportes
pétreos porosos.
• Consolidação de pedra porosa como arenito,
tufo, etc.
• Consolidação de tijolos degradados.
• Consolidação de rebocos com poro aberto seja
rebocos históricos como modernos.
• Consolidação de rebocos de diversas naturezas.
• Consolidação de camadas de tintas à base de
cal.
• Consolidação de suportes pétreos, pedra, tijolo,
rebocos existentes, mesmo de valor histórico e
artístico, em edifícios classificados.

EMBALAGEM
Bidão de 5 e 10 kg.

EMBALAGEM
Lata de 10 kg.

CONSUMO
Entre 0,1 e 0,5 kg/m2, em
função da absorção do
suporte.

CONSUMO
Entre 0,1 e 1 kg/m2, em
função da absorção do
suporte.
VANTAGENS

• Altamente penetrante.
• Para todo o tipo de suportes,
mesmo de valor histórico e artístico.
• Deixa a permeabilidade e a cor do suporte
inalteradas.

APLICAÇÃO

PRODUTOS E APLICAÇÕES RELACIONADOS

• A pincel, rolo
ou por projeção.
• Aplicável no interior
e no exterior.
• Produto pronto a usar.

• Argamassa de alvenaria: MapeAntique Allettamento (pag. 32)
• Tratamento hidrorepelente:
Antipluviol S

CARACTERÍSTICAS

NECESSITA DE ASSISTÊNCIA
OU INFORMAÇÕES ADICIONAIS?

Escreva para
assistenciatecnica@mapei.pt

SEM
SOLVENTES
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Ficha técnica
Primer 3296

Escreva para
assistenciatecnica@mapei.pt

ELEVADA
TRANSPIRABILIDADE

Ficha técnica
Consolidante
8020
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Mape-Antique I

Mape-Antique F21

Aguada super fluída com elevado desempenho

DESCRIÇÃO

Aguada super fluída para a consolidação,
mesmo de superfícies pintadas com frescos

DESCRIÇÃO

Ligante hidráulico com filler super fluído,
resistente aos sais, à base de cal e Eco-Pozolana,
para realizar aguadas de injeção para a
consolidação de alvenarias.
CAMPOS DE
APLICAÇÃO

Realização de aguadas de elevada resistência aos
sais solúveis, para a consolidação de:
• Fundações, pilares, abóbadas e arcos.
• “Alvenarias com dois paramentos preenchidas
com sobras de brita ligadas por argamassas de
cimento ou cal”.
• Alvenarias em geral em pedra, tijolo, tufo e
mistas onde existem fissuras, vazios e cavidades
internas de edifícios existentes, mesmo de valor
histórico e artístico, em edifícios classificados.
• Alvenarias afetadas pela presença de humidade
ascendente capilar e sais solúveis.

VANTAGENS

• Para o enchimento de estruturas alvenarias com
dois paramentos preenchidas com sobras de
brita ligadas por argamassas de cimento ou cal,
inconsistentes de todos os tipos.
• Volumetricamente estável.
• Indicado para edifícios históricos e na
construção verde.
• Contém material reciclado.
• Indicado também para reforço de barras
em aço inoxidável ou em material compósito.

APLICAÇÃO

PRODUTOS E APLICAÇÕES RELACIONADOS

• Injetável com bombas
mecânicas manuais
ou eletrónicas de baixa
pressão.
• Derrame por gravidade.

• Argamassa de alvenaria
Mape-Antique Allettamento
(pag. 32).

CARACTERÍSTICAS

NECESSITA DE ASSISTÊNCIA
OU INFORMAÇÕES ADICIONAIS?
Escreva para
assistenciatecnica@mapei.pt

Ligante hidráulico com filler super fluído,
resistente aos sais, à base de cal e Eco-Pozolana,
para realizar aguadas de injeção para a
consolidação de alvenarias e rebocos.
Realização de aguadas de injeção super fluidas,
de elevada resistência aos sais solúveis, para a
consolidação de:
• Fundações, pilares, abóbodas e arcos.
• “Alvenarias com dois paramentos preenchidas
com sobras de brita ligadas por argamassas de
cimento ou cal” em geral em pedra, tijolo, tufo
e mistas onde há fissuras, vazios e cavidades
internas, mesmo pequenas, de edifícios
existentes, mesmo de valor histórico e artístico,
em edifícios classificados.
• Alvenarias afetadas pela presença de
humidade ascendente capilar e sais solúveis.
• Estruturas onde existem frescos.
• Rebocos destacados do suporte mural, mesmo
em frescos ou de valor histórico e artístico.

CAMPOS DE
APLICAÇÃO

EMBALAGEM
Saco de 20 kg.
CONSUMO
ca. 1,40 - 1,50 kg/dm³
(de cavidade a encher).

• Para o enchimento de alvenarias com dois
paramentos preenchidas com sobras de brita
ligadas por argamassas de cimento ou cal
coesas e/ou inconsistentes de todos os tipos.
• Para a re-adesão de superfícies com frescos
no suporte.
• Volumetricamente estável.
• Indicado para edifícios históricos e na
construção verde.
• Contém material reciclado.
• Também indicado para reboco de barras em
aço inoxidável ou em material compósito.

VANTAGENS

APLICAÇÃO

PRODUTOS E APLICAÇÕES RELACIONADOS

• Injetável com bombas
mecânicas manuais ou
eletrónicas.
• Derrame por gravidade.
• Injetável com seringas.

• Argamassa de alvenaria
Mape-Antique Allettamento
(pag. 32).

CARACTERÍSTICAS

EMBALAGEM
Saco de 17 kg.
CONSUMO
Ca. 1,04 kg/dm³
(de cavidade a encher).

PARA ASSISTÊNCIA OU INFORMAÇÕES
Escreva para assistenciatecnica@mapei.pt

MATERIAL
RECICLADO

Ficha técnica
Mape-Antique F21

SEM
CIMENTO
Ficha técnica
Mape-Antique I
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MATERIAL
RECICLADO

SEM
CIMENTO
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Planitop HDM Maxi
DESCRIÇÃO

Reforço com rebocos armados: SISTEMA FRCM

Reforço com fibras de elevada ductilidade
Argamassa cimentícia pré-misturada
bicomponente, a base de ligantes de reatividade
pozolânica, fibrorreforçada de elevada
ductilidade, para o reforço estrutural “armado”
para aplicar em conjunto com as redes da gama
Mapegrid e para a regularização de suportes em
betão e armadura.

CAMPOS DE
APLICAÇÃO

VANTAGENS

• Reconstrução de paramentos de alvenaria,
abóbadas e elementos em alvenaria em geral,
a seguir a operações de “desfaz-refaz”.
• Reforço da resistência ao corte/tração de
paredes em alvenaria, em combinação com
as redes da gama Mapegrid no caso de
estruturas sujeitas a solicitações sísmicas e
para consolidação estrutural.
• Reforço estrutural de elementos arqueados e
abobadados em alvenaria, nos extradorsos e
intradorsos, em combinação com as redes da
gama Mapegrid.
• Regularização e reabilitação de estruturas em
betão armado.

• Argamassa fibro-reforçada de elevada
ductilidade.
• Apenas utilizando Planitop HDM Maxi é possível
regenerar a textura da alvenaria e regularizar
e nivelar as superficies em betão armado em
alvenaria.

1

Alvenaria existente

2

Planitop HDM Maxi

3

Mapegrid G 220 ou Mapegrid B 250

2

5

Acabamento

6

MapeWrap C/G/B Fiocco

7

Mapefix VE SF

8

MapeWrap 31

PRODUTOS E APLICAÇÕES RELACIONADAS

• Com espátula, talocha ou
por projeção

• Rede de reforço: Mapegrid G 120 e
Mapegrid G 220.
• Fixação química: Mapefix VE SF
• Nivelamento: gama Mape-Antique
NHL ECO Rasante (pág. 42 e 43) ou
gama Mape-Antique FC (pag. 4446) ou gama Planitop.

6

7

8

3

4

EMBALAGEM
Saco em polietileno sob
vácuo de 25 kg (comp. A) e
bidão de 6,25 kg (comp. B).
CONSUMO
1,85 kg/m2
(por mm de espessura).

5

CARACTERÍSTICAS

À BASE
DE NHL

APLICAÇÃO

1

4 Planitop HDM Maxi

ELEVADA
TRANSPIRABILIDADE

CERTIFICAÇÕES
E MARCAÇÃO
CONFORME A NORMA
EUROPEIA

CONFORME A NORMA
EUROPEIA

EN 998-2

EN 1504-3

ARGAMASSA DE ALVENARIA

ARGAMASSA DE REPARAÇÃO

G-M25

R2

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

GP-CS IV
NECESSITA DE ASSISTÊNCIA
OU INFORMAÇÕES ADICIONAIS?

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

Escreva para
assistenciatecnica@mapei.pt
Ficha técnica
Planitop HDM Maxi

12

13

Mape-Antique Strutturale NHL
DESCRIÇÃO

Reforço com rebocos armados: SISTEMA CRM

Reforçar com cal hidráulica natural
Argamassa fibro-refoçada para rebocos
transpirantes e de alvenaria, de elevadas
prestações mecânicas, à base de cal hidráulica
natural pura e Eco-Pozolana, particularmente
indicada para realizar rebocos “armados” (CRM)
e assentamentos.

CAMPOS DE
APLICAÇÃO

• Novos rebocos transpirantes de elevadas
prestações mecânicas, em interiores e/o
exteriores, em alvenarias em pedra, tijolo, tufo e
mistas.
• Novos rebocos ou reconstrução dos existentes
em alvenaria, mesmo de valor histórico e
artístico, em edifícios classificados.
• Novos rebocos “armados” com rede em aço inox
em material compósito.
• Enchimento de juntas entre pedra, tijolo e tufo
de alvenarias “face à vista”.
• Juntas de assentamento, mesmo “armados.
• Paramentos de alvenaria com uma argamassa
para alvenaria de elevadas prestações
mecânicas, de acordo com as normas aplicáveis
a zonas sísmicas.
• Intervenções de “reconstrução” ou de “desfazrefaz” em paramentos murais, onde existem
vazios e/ou descontinuidades.

1

Mape-Antique Strutturale NHL

2

Mapenet EMR 66

3

Mapenet EMR Connector

1

4 Mape-Antique Strutturale NHL
5

Silexcolor Base Coat

6

Silexcolor Tonachino

2
3
4
5
6

EMBALAGEM
Saco de 25 kg.
CONSUMO
ca. 17 kg/m2
(por cm de espessura).
CARACTERÍSTICAS

VANTAGENS

• Argamassa fibrorreforçada transpirante.
• Aplicável como reboco e como argamassa
de alvenaria.
• Para realizar sistemas CRM.
• Indicado para edifícios históricos e em
construção verde.
• Contém material reciclado.

APLICAÇÃO

PRODUTOS E APLICAÇÕES RELACIONADOS

• Com colher de pedreiro
ou com máquina de
rebocar
• Aplicável no interior
e exterior
• Espessura mínima de
1 cm

• Rede de reforço: Mapenet EMR 66
e Mapenet EMR Connector.
• Fixação química: Mapefix VE SF.
• Nivelamento: gama Mape-Antique
ECO Rasante (pag. 40 e 41) ou gama
Mape-Antique FC (pag. 42-44).

À BASE
DE NHL

SEM
CIMENTO

MATERIAL
RECICLADO

REFORÇADO COM FIBRAS
ELEVADA
PARA GESSO
TRANSPIRABILIDADE
MESMO ARMADOS

CERTIFICAÇÕES
E MARCAÇÃO
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-2

GP-CS IV

G-M15

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

MALTA DA MURATURA

TEM DE INTERVIR NUM EDIFÍCIO
HISTÓRICO E NECESSITA DE
ASSISTÊNCIA?
Escreva para assistenciatecnica@mapei.pt
Ficha técnica
Mape-Antique Strutturale NHL
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Mapewood System
DESCRIÇÃO

Mapewood Primer 100
Impregnante epóxi de consistência fluída,
em dispersão aquosa, para a consolidação e
o tratamento de primário de estruturas em
madeira.
Mapewood Gel 120
Adesivo epóxi em forma de gel, para o restauro
de elementos estruturais em madeira.
Mapewood Paste 140
Adesivo epóxi de consistência tissotrópica, para o
restauro de elementos estruturais em madeira.

APLICAÇÃO

• Aplicação Mapewood Primer 100
Pincel ou rolo.
• Aplicação Mapewood Gel 120
Colagem ou com extrusora especial.
• Aplicação Mapewood Paste 140
Espátula metálica.

PRODUTOS
E APLICAÇÕES
RELACIONADOS

• Barras de reforço: Maperod C e Maperod G.
• Lâminas de reforço em fibra de carbono: Carboplate.

1

CAMPOS DE
APLICAÇÃO

• Consolidação de elementos estruturais de
madeira degradados por cáries (fungos) ou pelo
ataque de insetos xilófagos.
• Reabilitação de vigas, treliças e pilares em
abeto, pinho, choupo, carvalho, castanheiro
e outras espécies, que necessitem de ser
reconstruídas com a adição de próteses de
madeira, eventualmente a fixar ao elemento
original com barras ou placas metálicas ou em
material compósito.
• Reforço à flexão de vigas ou travessas de pisos
de madeira através da criação de bolsos laterais
apropriados e/ou intradorsos do elemento
de madeira, nos quais serão inseridas barras
pultrudadas em fibra de carbono ou vidro
Maperod C ou Maperod G aplicados mediante
ciclo epóxi.
Para o projeto, siga as «Instruções para
Intervenções de Consolidação Estática de
Estruturas de Madeira através do uso de
Compósitos Reforçados com Fibra CNR DT
201/2005»

VANTAGENS

• Sistema de elevadas prestações.
• Indicado para edifícios históricos.

EMBALAGEM
Mapewood primer 100
unidades de 1 kg
(comp. A 0,5 kg
e comp. B 0,5 kg).

3

2

Mapewood Gel 120
unidades de 2,5 kg
(comp. A 2 kg
e comp. B 0,5 kg).
Mapewood Paste 140
unidades de 3 kg
(comp. A 2 kg
e comp. B 1 kg).

1

CONSUMO
Mapewood primer 100
ca. 150 g/m².

Aplicação de Mapewood Primer 100
na superfície interna da zona onde será
inserido o reforço.

2

Aplicação da lâmina Carboplate.

3

Inserção da fita para cobrir o reforço
realizado com Maperod, posicionado no
interior da zona.

Mapewood Gel 120
1,01 kg/dm³
(de cavidade a encher).
Mapewood Paste 140
1,59 kg/dm³
(de cavidade a encher).

NECESSITA DE ASSISTÊNCIA?
Escreva para
assistenciatecnica@mapei.pt
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Soluções
para desumidificação
e reboco de alvenaria,
mesmo em ambientes
agressivos
A Mapei oferece uma linha de desumidificantes
monoproduto e monocamada à base de ligantes
hidráulicos de reatividade pozolânica ou à base de NHL,
resistentes aos sais e altamente transpirantes.
Oferece também um sistema tradicional à base
de cal hidratada, isento de cimento, ideal para a
desumidificação de edifícios, mesmo de valor histórico,
situados em zonas perto de lagoas, frente ao mar ou para
utilização em ambientes agrícolas.
A Mapei, dispõe ainda de produtos para alvenaria face à
vista com níveis de humidade extremamente elevados,
produtos para a realização de barreiras químicas
extremamente eficazes.

DESUMIDIFICAR

Fábrica Folli Robbiano
Mediglia - Itália

PoroMap Deumidificante
DESCRIÇÃO

Fácil e rápido
Reboco desumidificante monoproduto,
resistente aos sais, para a reabilitação de
alvenarias sujeitas a humidade ascendente.

CAMPOS DE
APLICAÇÃO

• Rebocos desumidificantes macroporosos e
isolantes, sobre alvenaria em pedra, tijolo, tufo e
mistas, mesmo de construção recente, sujeitas
a humidade ascendente por capilaridade e
onde existam eflorescências salinas.
• Reboco desumidificante sobre alvenaria em
pedra (por exemplo aquelas de natureza
calcária) e/ou em tijolo particularmente porosos
e absorventes, em geral em todos os casos que
existam eflorescências salinas.
• Rebocos desumidificantes sobre alvenarias
expostas em zonas lagunares ou junto ao mar.
• Reparação de rebocos degradados de edifícios
construídos com argamassas com baixas
prestações mecânicas.
• Enchimento dos espaços entre pedras, tijolos e
EMBALAGEM
tufo de alvenarias “face à vista”.

Saco de 20 kg.

VANTAGENS

•
•
•
•
•

Monoproduto e monocamada.
Aligeirado e com fibras.
Para todo o tipo de alvenaria.
Elevada resistência aos sais.
Altíssima transpirabilidade (λ≤10) e porosidade
(>20%).
• É possível também misturar adicionando o
conteúdo na tremonha de uma máquina de
mistura contínua.

APLICAÇÃO

PRODUTOS E APLICAÇÕES RELACIONADAS

• Com colher de pedreiro
ou com máquina de
rebocar.
• Aplicável no interior
e no exterior.
• Espessura mínima de
2 cm.

• Barramento: PoroMap Finitura
Civile e PoroMap Finitura Granello
(pag. 40 e 41).
• Chapisco: PoroMap Rinzaffo Plus
(pag. 54) para aplicações sobre
suportes lisos (como betão), fracos
ou para sistemas anti condensação
(pag. 56 e 57).
• Acabamento colorido: gamas
Silancolor, Silancolor Plus e
Silexcolor.

QUER UM PRODUTO DESUMIDIFICADOR
ALTERNATIVO À BASE DE CAL ISENTO DE CIMENTO?

CONSUMO
11 kg/m2
(por cm de espessura).

1
2
3
4

Reabilitação de alvenarias existentes afetadas por humidade
ascendente
5
1

Alvenaria existente

3

Silancolor Base Coat

2

PoroMap Deumificante

4

Silancolor Tonachino

CARACTERÍSTICAS

ELEVADA
TRANSPIRABILIDADE

CERTIFICAÇÕES
E MARCAÇÃO
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

R-CS II
MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

IN ATTESA
LOGO CORRETTO

CLASSE A1

Na pág. 22 encontra Mape-Antique NHL ECO Risana

PRECISA DE ASSISTÊNCIA?
Escreva para assistenciatecnica@mapei.pt

20

Ficha técnica
PoroMap Deumidificante
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Mape-Antique NHL ECO Risana
DESCRIÇÃO

Desumidificar com cal
Reboco desumidificante monoproduto
à base de cal hidráulica natural pura, materiais
reciclados, isento de cimento, para a reabilitação
de alvenarias sujeitas a humidade ascendente.

CAMPOS DE
APLICAÇÃO

VANTAGENS

1
2
3

• Rebocos desumidificantes macroporosos, sobre
alvenarias, mesmo de construção recente, sujeitas
a humidade ascendente por capilaridade e onde
existam eflorescências salinas.
• Novos rebocos desumidificantes ou reconstrução
de rebocos à base de cal existentes, sobre
alvenarias em pedra, tijolo, tufo e mistas de
edifícios, mesmo de valor histórico e artístico, em
edifícios classificados.
• Rebocos desumidificantes sobre alvenarias
expostas em zonas lagunares ou junto ao mar.
• Reparação de rebocos degradados de edifícios
construídos com argamassas com baixas
prestações mecânicas.
• Enchimento dos espaços entre pedras, tijolos e
tufo de alvenarias “face à vista”.
EMBALAGEM
•
•
•
•
•

Monoproduto e monocamada.
Aligeirado e com fibras.
Para todo o tipo de alvenaria.

Saco de 20 kg.

CONSUMO
11 kg/m2
Altíssima transpirabilidade (λ≤10) e porosidade (>20%). (por cm de espessura).

É possível também misturar adicionando o
conteúdo na tremonha de uma máquina de
mistura contínua.
• Indicado em edifícios históricos e na construção
verde.
• Contém material reciclado.
APLICAÇÃO

PRODUTOS E APLICAÇÕES RELACIONADOS

• Com colher de pedreiro
ou com máquina de
rebocar.
• Aplicável no interior
e no exterior
• Espessura mínima de
2 cm.

• Barramento: Mape-Antique NHL ECO
Rasante Civile e Mape-Antique NHL
ECO Rasante Grosso (pag. 42 e 43).
• Chapisco: Mape-Antique NHL ECO
Rinzaffo (pag. 55) para aplicações em
suportes lisos, fracos ou para sistemas
anti condensação (pág. 56 e 57).
• Acabamento colorido: gama
Silancolor, Silancolor Plus e
Silexcolor.

QUER UM SISTEMA TRADICIONAL OU UM
ALTERNATIVO?

4
5

Reabilitação com cal hidráulica natural
1

Alvenaria existente

3

2

Mape-Antique NHL
ECO Risana

Mape-Antique NHL
ECO Rasante Civile

4

Silexcolor Primer

5

Silexcolor
Pittura
5

CARACTERÍSTICAS

À BASE
DE NHL

SEM
CIMENTO

MATERIAL
RECICLADO

ELEVADA
TRANSPIRABILIDADE

CERTIFICAÇÕES
E MARCAÇÃO
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

R-CS II
MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CLASSE A1

Descubra o ciclo Mape-Antique na página 24

PRECISA DE ASSISTÊNCIA?
Escreva para assistenciatecnica@mapei.pt

22

Ficha técnica
Mape-Antique NHL ECO Risana
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Ciclo Mape-Antique
DESCRIÇÃO

Ciclo desumidificante à base de cal
para ambientes agressivos
À base de cal, Eco-Pozolana e materiais
reciclados. É isento de cimento e resistente à
agressão salina.

CAMPOS DE
APLICAÇÃO

VANTAGENS

• Rebocos desumidificantes macroporosos, sobre
alvenarias, afetadas por humidade ascendente
capilar e eflorescências salinas.
• Rebocos desumidificantes sobre alvenarias
expostas em zonas lagunares ou junto ao mar.
• Novos rebocos desumidificantes ou
reconstrução de rebocos à base de cal
existentes, sobre alvenarias em pedra, tijolo, tufo
e mistas de edifícios, mesmo de valor histórico e
artístico, em edifícios classificados.
• Intervenções de “reconstituição” ou de “desfazrefaz” em paramentos murais, onde existam
buracos e/ou descontinuidades.
• Enchimento dos espaços entre pedras, tijolos e
tufo de alvenarias “face à vista”.

• Altíssima resistência aos sais
(edifícios de frente para o mar, cavalariças, etc…).
• Para todo o tipo de alvenaria.
• Altíssima transpirabilidade e porosidade.
• Isento de cimento, com materiais reciclados.
• Ideal para a construção histórica.
• Contém material reciclado.

APLICAÇÃO

• Com colher de pedreiro
o com máquina de
rebocar.
• Aplicável no interior
e no exterior.
• Espessura mínima
para chapisco 0,5 cm
e para reboco 2 cm.

3
4
5
6

EMBALAGEM
Mape-Antique Rinzaffo
Saco de 20 kg.

Mape-Antique MC
Saco de 25 kg.
Mape-Antique MC
Macchina
Saco de 25 kg.
CONSUMO
Mape-Antique Rinzaffo
7,5 kg/m2
(por 0,5 cm de espessura).

Mape-Antique MC
PRODUTOS E APLICAÇÕES RELACIONADOS 15 kg/m2
(por cm de espessura).
• Barramento: gama

Mape-Antique FC (pag. 44-46).
• Argamassa de alvenaria:
Mape-Antique Allettamento
(pag. 32).
• Acabamento colorido: gama
Silancolor, Silancolor Plus
e Silexcolor.

Mape-Antique MC
Macchina
16 kg/m2
(por cm de espessura).

Reabilitação de uma alvenaria frente ao mar
1

Suporte em alvenaria mista 3

2

Chapisco transpirante
Mape-Antique Rinzaffo

4

Reboco desumidificante
Mape-Antique MC

5

Fundo de siloxano
Silancolor Primer

Barramento transpirante
Mape-Antique FC Grosso

6

Tinta de siloxano
Silancolor Pittura

CARACTERÍSTICAS

À BASE
DE CAL

SEM
CIMENTO

MATERIAL
RECICLADO

ELEVADA
TRANSPIRABILIDADE

CERTIFICAÇÕES
E MARCAÇÃO
Mape-Antique Rinzaffo
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

GP-CS IV
MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CLASSE A1

Mape-Antique MC
e Mape-Antique MC
Macchina

NECESSITA DE ASSISTÊNCIA
OU INFORMAÇÕES ADICIONAIS?
Escreva para
assistenciatecnica@mapei.pt

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

R-CS II
Ficha técnica
Mape-Antique MC
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1
2

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI
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Mapestop Cream
DESCRIÇÃO

A barreira química “faça você mesmo”
Emulsão cremosa, à base de silano monómero
para a realização de barreiras químicas contra a
humidade ascendente por capilaridade.

CAMPOS DE
APLICAÇÃO

O sistema pode ser utilizado para interromper
/ou reduzir significativamente a humidade
ascendente dos elementos subterrâneos, através
dos poros capilares presentes em todos os
materiais de construção.
Tem várias aplicações para a reparação.
• Alvenarias existentes em pedra, tijolos de
burro, tufo, betão e mistas colocadas em zonas
lagunares, perto de cursos de água ou do mar.
• Estruturas em betão.
• Alvenarias com vazios no interior, desde que
previamente consolidadas com caldas de
injeção da gama Mape Antique.
• Alvenarias onde as intervenções anteriores
não são mais eficazes, por exemplo, com telas
betuminosas ou membranas betuminosas.
• Alvenarias em blocos de betão celular.
• Alvenarias de construção recente.
• Alvenarias existentes, também de valor
histórico e artístico, em edifícios classificados.

VANTAGENS

• Aplicação fácil e rápido.
• Para todo o tipo de alvenaria compactas em
pedra, tijolos, tufo, betão e mistas, mesmo face
à vista, com altos níveis de humidade.
• Aconselhado também antes de aplicação
de um isolamento térmico pelo exterior em
alvenaria com humidade ascendente.
• Sistema que pode ser integrado com
rebocos desumidificantes..
• Aplicável também em estruturas em betão.

APLICAÇÃO

• Cartucho com pistola para selantes.
• Salsichão com pistola manual para salsichões de 600 ml.

PRODUTOS
E APLICAÇÕES
RELACIONADAS

• Ferramentas para a injeção com cartuchos:
▶ Injetores: Mapestop Cream Tool 280 em embalagens de 12 peças.
▶ Pistola: Mapei Gun 310 ou similar.
• Ferramentas para a injeção com salsichão:
▶ Injetores: Mapestop Cream Tool 600 em embalagens de 4 peças.
▶ Pistola: Mapei Gun 600 PRO ou similar.
• Argamassa de alvenaria: Mape-Antique Allettamento (pag. 32).
• Rebocos desumidificantes: PoroMap Deumidificante (pag. 20),
Mape-Antique NHL ECO Risana (pag. 22) e Ciclo Mape-Antique (pag. 24).
• Consolidantes: compatível com todos os consolidantes Mapei (pag. 9)

CONSUMO

Espessura
de alvenaria
(cm)

Salsichão de 600 ml
por metro linear de
alvenaria

Cartucho de 280 ml
por metro linear
de alvenaria

14

0,2 pc

0,5 pc

27

0,5 pc

1 pc

40

0,7 pc

1,5 pc

50

0,8 pc

1,8 pc

60

1 pc

2,1 pc

EMBALAGEM
Caixa com 12 peças
de cartuchos de 280 ml,
compatível com pistola
para selantes.

Caixa com 10 peças
de salsichões de 600 ml
que inclui 1 tubo de
injeção Mapestop Cream
Tool 600.
É compatível com a
pistola manual para
salsichões Mapei Gun 600
PRO ou similar.

CARACTERÍSTICAS

FÁCIL
DE USAR

NECESSITA DE ASSISTÊNCIA
OU INFORMAÇÕES ADICIONAIS?
Escreva para
assistenciatecnica@mapei.pt
Ficha técnica
Mapestop Cream
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Mapestop
DESCRIÇÃO

Stop a humidade ascendente

APLICAÇÃO

• Injeção por gravidade, difusão lenta ou baixa pressão (máximo 1 bar)
com bomba de ar pneumática, adequada, até que a área afetada pela
intervenção esteja completamente saturada.

PRODUTOS
E APLICAÇÕES
RELACIONADOS

• Ferramentas de injeção de gravidade lenta: Mapestop Kit Diffusion
e Mapestop Injectors (peças de reposição).
• Ferramentas para a injeção de baixa pressão: bomba pneumática de ar.
• Argamassa de alvenaria: Mape-Antique Allettamento (pag. 32).
• Rebocos desumidificantes: PoroMap Deumidificante (pag. 20),
Mape-Antique NHL ECO Risana (pag. 22) e Ciclo Mape-Antique (pag. 24).
• Consolidantes: compatível com todos os consolidantes Mapei (pag. 9)

Micro-emulsão silicónica concentrada, à base de
silanos e siloxanos, para a realização de barreiras
químicas contra a humidade ascendente capilar.
CAMPOS DE
APLICAÇÃO

O sistema pode ser utilizado para interromper
e/ou diminuir significativamente a subida
de humidade proveniente dos elementos
enterrados.
É adequado para reparar diversas situações.
• Alvenarias existentes em pedra, tijolo de burro,
tufo, betão e mistas colocadas em zonas
lagunares, perto de cursos de água ou do mar.
• “Alvenarias com dois paramentos preenchidas
com sobras de brita ligadas por argamassas
de cimento ou cal”, desde que previamente
consolidadas com caldas de injeção.
• Alvenarias onde as intervenções anteriores
não são mais eficazes, por exemplo, com telas
betuminosas ou membranas betuminosas.
• Alvenarias em blocos de betão celular.
• Alvenarias de construção recente, desde que
realizadas em tijolo de burro e não furados.
• Alvenarias existentes, mesmo de valor histórico
e artístico, em edifícios classificados.

VANTAGENS

• Emulsão líquida a diluir em água.
• Dupla aplicação: difusão lenta ou bomba de
baixa pressão.
• Para todo o tipo de alvenaria porosos em
pedra, tijolo, tufo e mistas, mesmo face à vista,
com altos níveis de humidade.
• Aconselhado também antes de aplicação
de isolamento térmico pelo exterior em
alvenarias com humidade ascendente.
• Sistema que pode ser integrado com
rebocos desumidificantes.

CONSUMO

Em função da absorção da alvenaria. Indicativamente: 8-9 kg/m de mistura
para uma alvenaria de 40 cm de espessura, igual a 0,4-0,6 kg/m de produto
puro.
Alvenaria
em cm

Consumo da
mistura (*) kg/m

Consumo de
Mapestop kg/m

20

4-4,5

0,2-0,6

EMBALAGEM
Lata em metal com bocal
de 1 kg.

30

6-6,75

0,3-0,45

40

8-9

0,4-0,6

50

10-11

0,5-0,75

Lata em metal de 10 kg.

60

12-13,5

0,6-09

(*) 1 kg de Mapestop + 19 litros de água.

NECESSITA DE ASSISTÊNCIA,
INFORMAÇÕES OU CONTACTAR UMA
EMPRESA ESPECIALIZADA?
Escreva para assistenciatecnica@mapei.pt
ou consulte o site www.mapei.pt
Ficha técnica
Mapestop

28
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A Mapei oferece também uma gama completa de rebocos
transpirantes e argamassas de alvenaria coloridas à
base de cal NHL pura, compatíveis com todos os tipos
de alvenaria. Disponíveis em diferentes granulometrias
e desempenhos, são adequados para qualquer tipo de
reconstrução e também para vazamento em cofragem.

Igreja Madonna della Bruna
Matera - Itália

30

RECONSTRUIR E REBOCAR

Soluções para reboco e
reconstrução de paredes
ou de elementos de
construção, mesmo de valor
histórico

31

Mape-Antique Allettamento
DESCRIÇÃO

Reparação e reconstrução com argamassa
colorida de cal isenta de cimento

DESCRIÇÃO

VANTAGENS

• Realização de novas alvenarias ou reconstrução
das existentes, mesmo de valor histórico e
artístico, em edifícios classificados.
• Betumação de juntas entre pedras, tijolos e
tufo de alvenaria “face à vista”.
• Realização de juntas de assentamento, mesmo
“armados” com barras de aço ou em material
compósito (tipo Maperod).
• Realização de paredes em alvenaria com uma
argamassa de alvenaria de prestação garantida.
• Realização de intervenções de “reconstrução”
ou de “desfaz-refaz” em paramentos murais,
onde existem vazios e/ou descontinuidades.
•
•
•
•
•

À base de NHL.
Isento de cimento.
Para todo o tipo de alvenaria.
Resistente aos sais.
Indicado para edifícios históricos e construção
verde.
• Contém material reciclado.

CORES
Tufo

Creme

APLICAÇÃO

• Com colher de
pedreiro.
• Aplicável no
interior e
exterior.
• Espessura
min. 0,5 cm.

Marfim Cinzento

Cinzento
escuro

PRODUTOS
E APLICAÇÕES
RELACIONADOS

• Tratamento
hidrorrepelente:
Antipluviol S
ou Antipluviol W.

CARACTERÍSTICAS

Rosa

Cor de tijolo

CERTIFICAÇÕES
E MARCAÇÃO

Rebocar como antigamente
Reboco de fundo transpirante à base de cal
hidráulica natural pura e eco-Pozolana, isento
de cimento, a aplicar em alvenarias existentes,
mesmo de valor histórico.

Argamassa de alvenaria resistente aos sais, à
base de cal hidráulica natural e eco-Pozolana,
para o betumação e assentamento de alvenaria
“face à vista”.
CAMPOS DE
APLICAÇÃO

Mape-Antique Intonaco NHL

CAMPOS DE
APLICAÇÃO

• Novos rebocos transpirantes à máquina ou
com colher de pedreiro, em alvenaria em pedra,
tijolos, tufo e mistas, não sujeitas a humidade
ascendente.
• Novos rebocos ou reconstrução das existentes
à base de cal e/ou mecanicamente débeis,
de alvenarias em pedra, tijols, tufo e mistas,
mesmo de valor histórico e artístico, em
edifícios classificados.
• Intervenções de “reconstrução” ou de “desfazrefaz” em paramentos murais, onde existem
vazios e/ou descontinuidades .
• Betumação de juntas entre pedras, tijolo e tufo
de alvenaria “face à vista”.

VANTAGENS

•
•
•
•
•

EMBALAGEM
Saco de 25 kg.
CONSUMO
16,5 kg/m2
(por cm de espessura).

À base de NHL.
Isento de cimento.
Elevada transpirabilidade (λ≤12).
Para todo o tipo de alvenaria.
Indicado em edifícios históricos e na
construção verde.
• Contém material reciclado.

APLICAÇÃO

PRODUTOS E APLICAÇÕES RELACIONADOS

• Com colher de
pedreiro.
• Com máquina de
rebocar.
• Em interior e exterior.
• Espessura mínima de
1 cm.

• Chapisco: Mape-Antique NHL ECO
Rinzaffo (pag. 55) para aplicações
em suportes lisos ou fracos.
• Barramento: gama Mape-Antique NHL
ECO Rasante (pag. 42 e 43) ou MapeAntique FC (pag. 44-46).
• Acabamento colorido: gama Silancolor,
Silancolor Plus e Silexcolor.

EMBALAGEM
Saco de 25 kg.
CONSUMO
14,5 kg/m2
(por cm de espessura).

CARACTERÍSTICAS
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-2

G-M5
MALTA DA MURATURA

À BASE
DE NHL

CLASSE A1

PARA ASSISTÊNCIA OU INFORMAÇÕES
Escreva para assistenciatecnica@mapei.pt

SEM
CIMENTO

MATERIAL
ELEVADA
RECICLADO TRANSPIRABILIDADE

PARA ASSISTÊNCIA OU INFORMAÇÕES

CERTIFICAÇÕES
E MARCAÇÃO

Escreva para assistenciatecnica@mapei.pt

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

À BASE
DE NHL
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ELEVADA
TRANSPIRABILIDADE

Ficha técnica
Mape-Antique
Allettamento

EN 998-1

GP-CS II
MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CLASSE A1

Ficha técnica
Mape-Antique
Intonaco NHL
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Mape-Antique NHL ECO Restaura
DESCRIÇÃO

Reboco e barramento para o nivelamento e o restauro de alvenaria,
mesmo com presença de tintas velhas

Para todos os tipos de restauro e reparação
Argamassa transpirante multiuso, à base de cal
hidráulica natural pura, isenta de cimento, para o
restauro e o nivelamento de suportes, de rebocos
e revestimentos, aplicável em espessuras de 3 a
30 mm.

CAMPOS DE
APLICAÇÃO

VANTAGENS

• Regularização e barramento transpirantes
de rebocos à base de cal ou cal-cimento,
particularmente resistentes, antes da pintura.
• Regularização de paredes, mesmo sobre tintas
existentes como acrílicas laváveis, tintas de
quartzo, revestimentos plásticos etc. desde que
estejam consistentes, limpos e bem ancoradas.
• Reconstrução de rebocos existentes ou
realização de novos rebocos em alvenaria não
sujeitas a humidade ascendente.
• Reconstrução e restauro de elementos
construtivos.
• Betumação de juntas entre pedras, tijolo e tufo
de alvenaria “face à vista”.
• Realização de intervenções de “reconstrução”
ou de “desfaz-refaz” em paramentos murais,
EMBALAGEM
onde existem vazios e/ou descontinuidades.
Saco de 25 kg.
•
•
•
•
•

À base de NHL.
Isento da cimento.
Elevada transpirabilidade (λ≤12).
Para todo o tipo de alvenaria.
Argamassa multiusos (para alvenaria, reboco e
regularização).
• Indicado em edifícios históricos e na construção
verde.
• Contém material reciclado.

APLICAÇÃO

PRODUTOS E APLICAÇÕES RELACIONADOS

• Com colher de pedreiro
o com máquina de
rebocar.
• Aplicável no interior
e no exterior.
• Espessura mínima de
3 mm.

• Primário e Consolidante:
Primer 3296 (pag. 8), Consolidante
8020 (pag. 9) para aplicações em
suportes lisos ou débeis.
• Rede de reforço: Mapenet P.
• Acabamento colorido: gama
Silancolor, Silancolor Plus e
Silexcolor.

NECESSITA DE ASSISTÊNCIA
OU QUER SABER MAIS?

CONSUMO
14,5 kg/m2
(por cm de espessura).

1

Suporte em alvenaria

2

Mape-Antique NHL ECO
Restaura sobre pintura, barramemento e reboco existentes

3

Mape-Antique NHL ECO
Restaura em 30 mm de espessuras sobre suporte existente

2

4 Rede em fibra de vidro

4

Mapenet P

5

Segunda demão de
Mape-Antique NHL ECO
Restaura em espessura mínimo
de 3 mm

6

Silexcolor Primer

7

Silexcolor Pittura

1

5
3
6
7

CARACTERÍSTICAS

À BASE
DE NHL

SEM
CIMENTO

MATERIAL
RECICLADO

ELEVADA
TRANSPIRABILIDADE

CERTIFICAÇÕES
E MARCAÇÃO
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

CONFORME A NORMA
EUROPEIA

EN 998-2

GP-CS II

T-M2,5

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

ARGAMASSA DE ALVENARIA

CLASSE A1

Escreva para assistenciatecnica@mapei.pt
ou consulte o site www.mapei.pt
Ficha técnica
Mape-Antique NHL ECO Restaura
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Mape-Antique NHL ECO Restaura

1
3
2

1
5

3
5

4

4

2

Dos problemas...
1

2

Alvenaria em tijolo, tufo, pedra e
mista com juntas e rebocos parcial
degradados.
Rebocos existentes à base de cal ou cal
e cimento, mesmo de valor histórico e
architetónico, presentes em manchas no
suporte.

Reconstrução de um reboco existente
(aplicação com colher de pedreiro).
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6

2

... à solução: Mape-Antique NHL ECO Restaura
3

Barramentos existentes à base de cal ou
cal e cimento, mesmo de valor histórico
e architetónico, presentes em manchas
no suporte.

4

Suportes com presença, mesmo parcial,
de tintas antigas.

5

Decorações e elementos salientes degradados, onde são necessárias reparações parciais ou totais.

Reconstrução de um reboco existente
(aplicação com máquina de rebocar).

1

Reboco com Mape-Antique NHL ECO
Restaura em espessuras até 30 mm por
camada.

2

Nivelamento Mape-Antique NHL ECO
Restaura sobre reboco e tintas existentes em espessura minima de 3 mm.

3

Enchimento de juntas de argamassa
com Mape-Antique NHL ECO Restaura,
mesmo integrados com barras
helicoidais tipo Mapei Steel Bar.

Alisamento de uma superfície existente
na presença de tinta antiga.

4

Reconstrução de elementos
construtivos e decorações.

5

Silexcolor Primer ou Silancolor Primer.

6

Silexcolor Pittura ou Silancolor Pittura.

Reconstrução de uma parte de alvenaria.
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Edifício Via Vespasiano
Roma - Itália

Soluções para reconstrução,
reboco e barramento

RECONSTRUIR E REBOCAR

Toda a informação sobre os acabamentos Mapei de
rebocos desumidificantes, estruturais e transpirantes, com
barramentos à base de cal, de diferentes granulometrias,
combinados com redes de “reforço”.

PoroMap Finitura Civile

PoroMap Finitura Granello

Argamassa de barramento areado transpirante
à base de cal para rebocos desumidificantes

DESCRIÇÃO

Argamassa de regularização grossa transpirante
à base de cal para rebocos desumidificantes

DESCRIÇÃO

Argamassa de barramento transpirante de
textura fina, à base de cal, para o acabamento
areado (0,4 mm) de rebocos desumidificantes.
CAMPOS DE
APLICAÇÃO

• Acabamento areado de rebocos desumidificantes
macroporosos e isolantes de grão muito grosso,
no interior e/ou no exterior, na reabilitação
de alvenarias degradadas pela presença de
humidade ascendente capilar e sais solúveis.
• Acabamento areado de rebocos
desumidificantes de grão mais grosso,
realizados em alvenarias colocadas em zonas
lagunares ou perto do mar.
• Acabamento areado de novos rebocos
desumidificantes ou de existentes à base de cal,
em alvenarias em pedra, tijolos, tufo e mistas.
• Acabamento areado de rebocos de fundo
transpirantes à base de cal, de grão muito grosso.

VANTAGENS

• Elevada transpirabilidade (µ≤15).
• Argamassa de cor branca.
• Boa aderência.

Argamassa de barramento transpirante de textura
grossa, à base de cal, para o acabamento grosso
com grão (1 mm) de rebocos desumidificantes.

EMBALAGEM
Saco de 25 kg.

CONSUMO
1,3 kg/m2
PRODUTOS E APLICAÇÕES RELACIONADOS (por mm de espessura).

APLICAÇÃO

• Com espátula metálica
lisa.
• Espessura mínima de
2 mm.

• Reboco desumidificante:
PoroMap Deumidificante (pag. 20).
• Acabamento colorido: gama
Silancolor, Silancolor Plus e
Silexcolor.
• Rede de reforço: Mapenet P.

CERTIFICAÇÕES
E MARCAÇÃO

CAMPOS DE
APLICAÇÃO

• Acabamento grosso de rebocos
desumidificantes macroporosos e isolantes de
grão mais grosso, no interior e/ou no exterior,
na reabilitação de alvenarias degradadas pela
presença de humidade de ascendente capilar e
sais solúveis.
• Acabamento grosso de rebocos
desumidificantes de grão mais grosso,
realizados em alvenarias colocadas em zonas
lagunares ou perto do mar.
• Acabamento grosso de novos rebocos
desumidificantes ou de existentes à base de cal,
em alvenarias em pedra, tijolos, tufo e mistas.

VANTAGENS

• Elevada transpirabilidade (µ≤15).
• Argamassa de cor branca.
• Boa aderência.

CONSUMO
1,3 kg/m2
PRODUTOS E APLICAÇÕES RELACIONADOS (por mm de espessura).

APLICAÇÃO

• Com espátula metálica
lisa.
• Espessura mínima de
3 mm.

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

EN 998-1

GP-CS II
MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CARACTERÍSTICAS

GP-CS II
MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CLASSE A1

NECESSITA DE ASSISTÊNCIA
OU INFORMAÇÕES ADICIONAIS?

CARACTERÍSTICAS

ELEVADA
TRANSPIRABILIDADE

Ficha técnica
PoroMap
Finitura Civile

CLASSE A1

NECESSITA DE ASSISTÊNCIA
OU INFORMAÇÕES ADICIONAIS?
Escreva para
assistenciatecnica@mapei.pt

Escreva para
assistenciatecnica@mapei.pt
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• Reboco desumidificante:
PoroMap Deumidificante (pag. 20).
• Acabamento colorido: gama
Silancolor, Silancolor Plus e
Silexcolor.
• Rede de reforço: Mapenet P.

CERTIFICAÇÕES
E MARCAÇÃO
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

À BASE
DE CAL

EMBALAGEM
Saco de 25 kg.

À BASE
DE CAL

ELEVADA
TRANSPIRABILIDADE

Ficha técnica
PoroMap
Finitura Granello
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Mape-Antique NHL ECO Rasante Civile
DESCRIÇÃO

Argamassa de regularização transpirante de
textura fina à base de NHL, isenta de cimento,
para a construção verde

Mape-Antique NHL ECO Rasante Grosso
DESCRIÇÃO

Argamassa de barramento transpirante à
base de cal hidráulica natural pura, para o
acabamento areado (0,4 mm) de rebocos.
CAMPOS DE
APLICAÇÃO

• Acabamento areado de rebocos
desumidificantes macroporosos de grão mais
grosso, no interior e/ou no exterior.
• Acabamento areado de novos rebocos ou de
existentes à base de cal, em alvenarias em
pedra, tijolo, tufo e mistas, mesmo de valor
histórico e artístico, em edifícios classificados.
• Acabamento areado de rebocos de fundo
transpirantes e “estruturais” à base de cal, de
grão mais grosso.

VANTAGENS

• Elevada transpirabilidade (µ≤12).
• Argamassa de cor de avelã.
• Indicado para edifícios históricos e na
construção verde.
• Boa aderência.

APLICAÇÃO

• Com espátula metálica
lisa.
• Espessura máxima
por camada de 2 mm.

CERTIFICAÇÕES
E MARCAÇÃO

Argamassa de barramento transpirante de
textura grossa, à base de cal hidráulica natural
pura, para o acabamento areado (0,7 mm) de
rebocos.
CAMPOS DE
APLICAÇÃO

• Acabamento de grão grosso de rebocos
desumidificantes macroporosos de grão mais
grosso, no interior e/ou exterior.
• Acabamento de grão grosso de novos rebocos
ou de existentes à base de cal, em alvenaria
em pedra, tijolo, tufo e mistas, mesmo de valor
histórico e artístico, em edifícios classificados.
• Acabamento de grão grosso de rebocos de
fundo transpirantes e “estruturais” à base de cal.

VANTAGENS

• Elevada transpirabilidade (µ≤12).
• Argamassa de cor de avelã.
• Indicado para edifícios históricos e na
construção verde.
• Boa aderência.

EMBALAGEM
Saco de 25 kg.

PRODUTOS E APLICAÇÕES RELACIONADOS CONSUMO
• Reboco desumidificante:
1,4 kg/m2
Mape-Antique NHL ECO Risana
(por mm de espessura).

(pag. 22).
• Acabamento colorido: gama
Silancolor, Silancolor Plus e
Silexcolor.
• Rede de reforço: Mapenet P.

APLICAÇÃO

PRODUTOS E APLICAÇÕES RELACIONADOS

• Com espátula metálica
lisa.
• Espessura mínima de
3 mm.

• Reboco desumidificante:
Mape-Antique NHL ECO Risana
(pag. 22).
• Acabamento colorido: gama
Silancolor, Silancolor Plus e
Silexcolor.
• Rede de reforço: Mapenet P.

CERTIFICAÇÕES
E MARCAÇÃO

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

GP-CS II

Argamassa de barramento transpirante à base
de NHL, isenta de cimento, para a construção
verde

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONSUMO
1,4 kg/m2
(por mm de espessura).

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

GP-CS II
MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

À BASE
DE NHL

SEM
CIMENTO

ELEVADA
TRANSPIRABILIDADE

À BASE
DE NHL

NECESSITA DE ASSISTÊNCIA
OU QUER SABER MAIS?

NECESSITA DE ASSISTÊNCIA
OU QUER SABER MAIS?

Escreva para assistenciatecnica@mapei.pt
ou consulte o site www.mapei.pt

Escreva para
assistenciatecnica@mapei.pt
ou consulte o site www.mapei.pt

Ficha técnica
Mape-Antique NHL ECO Rasante Civile
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EMBALAGEM
Saco de 25 kg.

SEM
CIMENTO

ELEVADA
TRANSPIRABILIDADE

Ficha técnica
Mape-Antique NHL ECO Rasante Grosso
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Mape-Antique FC Ultrafine
DESCRIÇÃO

Mape-Antique FC Civile

Barramento à base de cal, isento de cimento,
com textura ultrafina

DESCRIÇÃO

Argamassa de barramento transpirante,
resistente aos sais, à base de cal e eco-Pozolana,
para o acabamento liso de rebocos.
CAMPOS DE
APLICAÇÃO

VANTAGENS

• Acabamento liso de rebocos desumidificantes
macroporosos de grão grosso, no interior e/
ou no exterior, na reabilitação de alvenarias
degradadas pela presença de humidade
ascendente capilar e sais solúveis.
• Acabamento liso de rebocos desumidificantes
de granulometria mais grossa, realizados
em alvenaria em zonas lagunares ou na
proximidade do mar.
• Acabamento liso de rebocos desumidificantes
novos ou de rebocos existentes à base de cal, em
alvenaria em pedra, tijolos, tufo e alvenaria mista,
também de valor histórico e artístico, em edifícios
classificados.
• Acabamento liso de rebocos de base
transpirantes e “estruturais” à base de cal, de
granulometria mais grossa.
•
•
•
•
•

Argamassa de cor branca.
Resistente aos sais.
Boa transpirabilidade (µ≤20).
Ótima aderência.
Contém material reciclado.

Argamassa de barramento transpirante à base
de NHL, isento de cimento, para a construção
verde
Argamassa de barramento transpirante,
resistente aos sais, à base de cal e eco-Pozolana,
para o acabamento liso de rebocos.

CAMPOS DE
APLICAÇÃO

• Acabamento areado de rebocos desumidificantes
macroporosos de grão grosso, no interior e/
ou exterior, para a reabilitação de alvenarias
degradadas pela presença de humidade
ascendente por capilaridade e sais solúveis.
• Acabamento areado de rebocos desumidificantes
de granulometria muito grossa, realizados sobre
alvenarias situadas perto de lagoas ou próximas
do mar.
• Acabamento areado de novos rebocos
desumidificantes ou dos existentes à base de cal,
sobre alvenarias existentes em pedra, tijolos, tufo ou
mistas, mesmo de interesse histórico e artístico, em
edifícios classificados.
• Acabamento areado de rebocos transpirantes
EMBALAGEM
e “estruturais” à base de cal, de granulometria
Saco de 25 kg.
muito grossa.

VANTAGENS

•
•
•
•
•

EMBALAGEM
Saco de 25 kg.
CONSUMO
1,4 kg/m2
(por mm de espessura).

Argamassa de cor branca e cor de tijolo.
Resistente aos sais.
Boa transpirabilidade (µ≤15).
Ótima aderência.
Contém material reciclado.

APLICAÇÃO

PRODUTOS E APLICAÇÕES RELACIONADOS

APLICAÇÃO

PRODUTOS E APLICAÇÕES RELACIONADOS

• Com espátula metálica
lisa.
• Espessura máxima
por camada de 1 mm.

• Ciclo desumidificante: ciclo
tradicional Mape-Antique (pag. 24).
• Acabamento colorido: gama
Silancolor, Silancolor Plus e
Silexcolor.

• Com espátula metálica
lisa.
• Espessura máxima
por camada de 2 mm.

• Ciclo desumidificante: ciclo
tradicional Mape-Antique (pag. 24).
• Acabamentos coloridos: gama
Silancolor, Silancolor Plus e Silexcolor.
• Rede de reforço: Mapenet P.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

À BASE
DE CAL

CERTIFICAÇÕES
E MARCAÇÃO
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

GP-CS II
MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI
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CONSUMO
1,4 kg/m2
(por mm de espessura).

SEM
CIMENTO

À BASE
DE CAL

MATERIAL
ELEVADA
RECICLADO TRANSPIRABILIDADE

NECESSITA DE ASSISTÊNCIA
OU INFORMAÇÕES ADICIONAIS?
Escreva para
assistenciatecnica@mapei.pt
Ficha técnica
Mape-Antique FC
Ultrafine

CERTIFICAÇÕES
E MARCAÇÃO
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

GP-CS IV

SEM
CIMENTO

ELEVADA
MATERIAL
RECICLADO TRANSPIRABILIDADE

NECESSITA DE ASSISTÊNCIA
OU INFORMAÇÕES ADICIONAIS?
Escreva para
assistenciatecnica@mapei.pt

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

Ficha técnica
Mape-Antique FC Civile
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Mape-Antique FC Grosso
DESCRIÇÃO

Mapenet P

Argamassa de barramento à base de cal, isento
de cimento, com textura grossa

DESCRIÇÃO

No caso em que as argamassas de barramento
Mapei das páginas anteriores forem utilizadas
sobre rebocos armados numa elevada espessura
ou sobre rebocos aplicados sobre suportes
mistos mecanicamente débeis ou sobre rebocos
existentes à base de cal ou cal cimento, é
aconselhado aplicar o produto em duas demãos.
Entre a primeira e a segunda demão interpor
Mapenet P, rede de fibra de vidro resistente aos
álcalis com malha de 3,8 x 4,5 mm, conforme a
guia ETAG 004.
Os rebocos existentes sobre os quais será
aplicado o novo barramento devem estar
porosos, saudáveis, limpos e, pouco antes da
aplicação, adequadamente humedecidos. Esta
operação evita que o suporte retire a água da
argamassa. Aconselhamos, além disso, aplicar a
pincel, a rolo ou por projeção Primer 3296 diluído
1:1 com água para melhorar a aderência do
barramento ao suporte.

Argamassa de barramento transpirante,
resistente aos sais, à base de cal e eco-Pozolana,
para o acabamento liso de rebocos.
CAMPOS DE
APLICAÇÃO

VANTAGENS

• Acabamento grosso de rebocos
desumidificantes macroporosos, no interior e/
ou no exterior, na reabilitação de alvenarias
degradadas pela presença de humidade
ascendente por capilaridade e sais solúveis.
• Acabamento grosso de rebocos
desumidificantes, realizados em alvenaria em
zonas lagunares ou na proximidade do mar.
• Acabamento grosso de rebocos desumidificantes
novos ou de rebocos existentes à base de cal, em
alvenaria em pedra, tijolos, tufo e alvenaria mista,
mesmo de valor histórico e artístico, em edifícios
classificados.
• Acabamento grosso de rebocos de base
transpirantes e “estruturais” à base de cal.
•
•
•
•
•

Argamassa de cor branca.
Resistente aos sais.
Boa transpirabilidade (µ≤20).
Ótima aderência.
Contém material reciclado.

APLICAÇÃO

PRODUTOS E APLICAÇÕES RELACIONADOS

• Com espátula metálica
lisa.
• Espessura máxima
por camada de 3 mm.

• Ciclo desumidificante: ciclo
tradicional Mape-Antique (pag. 24).
• Acabamento colorido: gama
Silancolor, Silancolor Plus e
Silexcolor.

CARACTERÍSTICAS

À BASE
DE CAL

CERTIFICAÇÕES
E MARCAÇÃO
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

GP-CS IV
MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

SEM
CIMENTO

MATERIAL
ELEVADA
RECICLADO TRANSPIRABILIDADE

Realizar um barramento “armado”

EMBALAGEM
Saco de 25 kg.
CONSUMO
1,4 kg/m2
(por mm de espessura).

APLICAÇÃO

A rede Mapenet P deve ser completamente
encaixada na espessura da camada que vai
reforçar.
Como utilizá-la.
• Aplicar uma camada uniforme de produto.
• Sobre o produto ainda fresco aplicar a rede
Mapenet P e comprimi-la suavemente com a
espátula de modo a submergir na espessura
do produto aplicado.
• Após aguardar o tempo necessário de
secagem, aplicar (se necessário) uma segunda
demão de produto.

EMBALAGEM
Rolo de 50 m x 1 m
de altura.

Cor azul.
Dimensões da malha
3,8x4,5 mm.

As telas adjacentes de Mapenet P devem
ser sobrepostas ao longo das bordas numa
espessura de pelo menos 5 cm.
Mapenet P pode ser utilizado com todas as
argamassas de barramento citadas nestas
páginas, em exceção do Mape-Antique FC
Ultrafine.

NECESSITA DE ASSISTÊNCIA
OU INFORMAÇÕES ADICIONAIS?
Escreva para
assistenciatecnica@mapei.pt
Ficha técnica
Mape-Antique FC
Grosso

NECESSITA DE ASSISTÊNCIA
OU INFORMAÇÕES ADICIONAIS?
Escreva para
assistenciatecnica@mapei.pt
Ficha técnica
Mapenet P

46

47

Santa Maria delle Stelle
Ragusa - Itália

A solução Mapei para proteger e impermeabilizar os
elementos construtivos e estruturas de edifícios de valor
histórico e arquitetónico de forma duradoura e eficaz.
Mape-Antique Ecolastic: o impermeabilizante à base de
cal pura, isento de cimento.

IMPERMEABILIZAR
E PROTEGER EDIFíCIOS HISTÓRICOS

Impermeabilizar
e proteger com cal

Mape-Antique Ecolastic
DESCRIÇÃO

Impermeabilizar e proteger com cal
Revestimento elástico bicomponente resistente
aos sais, à base de cal e eco-Pozolana, sem
cimento, para impermeabilização e proteção
de elementos de construção, também de valor
histórico e artístico.

CAMPOS DE
APLICAÇÃO

VANTAGENS

• Impermeabilização e proteção de superficies
irregulares, abóbadas de alvenaria, contrapisos,
“coberturas”, bacias e fontes, de elementos
construtivos em geral, como cornijas, colunas,
etc., de estruturas existentes também de valor
hstórico e artístico em edifícios classificados.
• Impermeabilização e proteção de estruturas
enterradas em alvenaria, mesmo de valor,
sujeitas a pressões hidrostáticas positivas ou
negativas.
• Proteção de superfícies de alvenaria rebocadas,
expostas a agentes atmosféricos.
• Proteção de superfícies de alvenaria rebocadas,
sujeitas ao contato com a água do mar, sais de
degelo ou sais solúveis em geral.
• Proteção elástica de estruturas de alvenaria
rebocadas, novas ou restauradas que
apresentam pequenas fissuras causadas por
deformações ou tensões térmicas.
•
•
•
•

Revestimento de cor de avelã claro.
Pintável ou pigmentável.
Resistente aos sais e aos raios UV.
Resistente à pressão hidráulica positiva e
negativa.
• Ótima aderência.
• Contém material reciclado.

APLICAÇÃO

PRODUTOS E APLICAÇÕES RELACIONADOS

•
•
•
•

• Argamassa de reconstrução:
Mape-Antique Strutturale NHL
(pag. 14).
• Primário: Primer 3296 (pag. 8).
• Acabamento colorido e pigmentos:
Elastocolor Pittura
e Mapecolor Pigment.
• Rede de reforço: Mapenet P.

Pincel.
Rolo.
Projeção.
Espessora de aplicação
por camada de 2 mm.

EMBALAGEM
Saco de 10 kg
(componente. A)
+ bidão de 5 kg
(componente B).
CONSUMO
1,65 kg/m2
(por mm de espessura).

1

2

3

4

Impermeabilizar e proteger com cal
5

1

Proteção de elementos
construtivos pendentes.

3

Impermeabilização
de uma fonte histórica.

2

Proteção de cornijas.

4

Impermeabilização de uma cobertura.

CARACTERÍSTICAS

À BASE
DE CAL

SEM
CIMENTO

MATERIAL
RECICLADO

RESISTENTE
AOS RAIOS UV

PRESSÃO
HIDRÁULICA
POSITIVA

PRESSÃO
HIDRÁULICA
NEGATIVA

CERTIFICAÇÕES
E MARCAÇÃO
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 15824

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 14891

V3-W3

CMO1P

RIVESTIMENTI ESTERNI E INTERNI
A BASE DI LEGANTI ORGANICI

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-2 (C)
PRINCIPI

PI-MC-IR

NECESSITA DE ASSISTÊNCIA
OU INFORMAÇÕES ADICIONAIS?

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

Escreva para
assistenciatecnica@mapei.pt
Ficha técnica
Mape-Antique Ecolastic
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Uma gama completa
A Mapei oferece uma série de produtos como chapiscos
e ligantes, que completam as soluções técnicas para os
edifícios em alvenaria, bem como sistemas específicos
para alvenarias semi enterradas ou enterradas, mesmo
de valor histórico e arquitetónico.

PRODUTOS E SISTEMAS INTEGRADOS

Palácio dei Normanni
Palermo - Itália

Mape-Antique NHL ECO Rinzaffo

PoroMap Rinzaffo Plus
DESCRIÇÃO

Argamassa de chapisco transpirante resistente
aos sais

DESCRIÇÃO

Argamassa de chapisco transpirante, à base de
cal hidráulica natural pura e eco-Pozolana, para
aplicar como primeira camada na realização
de rebocos desumidificantes, transpirantes e
estruturais.

Argamassa de chapisco transpirante, resistente
aos sais, à base de ligantes hidráulicos de
reatividade pozolânica, para aplicar como
primeira camada para melhorar a aderência e
uniformizar a absorção do suporte.
CAMPOS DE
APLICAÇÃO

VANTAGENS

CAMPOS DE
APLICAÇÃO

Pode ser utilizado como primeira camada, na
realização de:
• Ciclo anti condensação de alvenarias de
retenção de terras, em locais semi-enterrados
ou enterrados.
• Rebocos transpirantes e “estruturais” sobre
alvenarias particularmente problemáticas
como, por exemplo, em pedra e mistas, ou
muito porosas ou mecanicamente muito
débeis.
• Rebocos desumidificantes macroporosos
e isolantes, no interior e/ou exterior, sobre
alvenarias em pedra, tijolos, tufo e mistas,
mesmo de construção recente, quando as
condições do suporte evidenciam um estado
avançado de desagregação.
•
•
•
•

Transpirante.
Resistente aos sais.
Ótima aderência.
Para todo o tipo de suporte de parede.

APLICAÇÃO

PRODUTOS E APLICAÇÕES RELACIONADOS

• Com colher de pedreiro.
• Com máquina de rebocar.
• Espessura de aplicação
por camada de 5 mm.

• Reboco desumidificante:
PoroMap Deumidificante
(pag. 20).

CARACTERÍSTICAS

EMBALAGEM
Saco de 25 kg.
CONSUMO
7,5 kg/m2
(por 5 mm de espessura).

VANTAGENS

• Ciclo anti condensação de alvenarias de
retenção de terras, em locais semi-enterrados
ou enterrados.
• Rebocos desumidificantes macroporosos, no
interior e/ou exterior, sobre alvenarias afetadas
pela humidade ascendente capilar.
• Rebocos desumidificantes ou de reconstrução
daqueles existentes à base de cal e cal hidráulica
natural, sobre alvenarias em pedra, tijolos, tufo e
mistas de edifícios, mesmo de valor histórico e
artístico, em edifícios classificados.
• Rebocos transpirantes e “estruturais” sobre
alvenarias particularmente problemáticas
como, por ex., , em pedra e mistas, ou porosas
ou mecanicamente débeis.
•
•
•
•
•

À base de NHL, isente de cimento.
Transpirante.
Ótima aderência.
Para todo o tipo de suportes de parede.
Indicado para edifícios históricos e na
construção verde.
• Contém material reciclado.

APLICAÇÃO

PRODUTOS E APLICAÇÕES RELACIONADAS

• Reboco desumidificante:
Mape-Antique NHL ECO Risana
(pag. 22).

EMBALAGEM
Saco de 25 kg.
CONSUMO
7,5 kg/m2
(por mm de espessura).

CARACTERÍSTICAS

À BASE
DE NHL

NECESSITA DE ASSISTÊNCIA
OU INFORMAÇÕES ADICIONAIS?

CERTIFICAÇÕES
E MARCAÇÃO

Escreva para
assistenciatecnica@mapei.pt

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

GP-CS IV
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Utilizar como primeira camada, na realização de:

• Com colher de pedreiro.
• Com máquina de rebocar.
• Espessura por camada de
5 mm.

À BASE
DE CAL

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

Argamassa de chapisco à base de NHL, isento
de cimento para a construção verde

CLASSE A1

Ficha técnica
PoroMap Rinzaffo Plus

ELEVADA
MATERIAL
RECICLADO TRANSPIRABILIDADE

NECESSITA DE ASSISTÊNCIA
OU INFORMAÇÕES ADICIONAIS?

CERTIFICAÇÕES
E MARCAÇÃO

Escreva para
assistenciatecnica@mapei.pt

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

GP-CS IV
MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

SEM
CIMENTO

CLASSE A1

Ficha técnica
Mape-Antique NHL
ECO Rinzaffo
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NECESSITA DE ASSISTÊNCIA OU INFORMAÇÕES ADICIONAIS?

Humidade nas alvenarias em contacto com a terra
A humidade nas alvenarias subterrâneas ou semi-subterrâneas pode ser
tratada através de sistemas de remoção de água ou com impermeabilização
externa à estrutura, a fim de eliminar a água em contacto com as alvenarias
subterrâneas. Em alguns casos, porém, estas soluções não são viáveis e o
problema depara-se com a realização de um sistema anti condensação.
O sistema, realizado no interior dos locais subterrâneos, consiste numa
impermeabilização em contrapressão integrada com um sistema anti
condensação para a gestão da condensação superficial. O sistema anti
condensação pode ser realizado na versão cimentícia ou na versão à base de
cal, isenta de cimento para edifícios históricos.

INTRODUÇÃO

Escreva para assistenciatecnica@mapei.pt ou consulte o site www.mapei.pt

Sistema anti condensação à base de cal
isento de cimento para edifícios históricos
DESCRIÇÃO

• Primeira camada: regularização com argamassa bicomponente à base de
cal, isenta de cimento.
• Segunda camada: revestimento impermeável à base de cal, isenta de
cimento, resistente à pressão hidráulica negativa.
• Terceira camada: sistema composto por um chapisco, por um reboco
macroporoso e por um barramento, à base de NHL, isento de cimento,
para a absorção da condensação superficial.

Sistema anti condensação
cimentício

O sistema pode ser completado com acabamentos coloridos
à base de
5
silicatos.

O sistema anti condensação cimentício é composto por três camadas.

DESCRIÇÃO

O sistema anti condensação cimentício é composto por três camadas.

CARACTERÍSTICAS

• Primeira camada: regularização com argamassa bicomponente
cimentícia.
• Segundo camada: revestimento impermeável resistente à pressão
hidráulica negativa.
• Terceira camada: constituída por uma camada rugosa para melhorar
a aderência, um reboco macroporoso para absorção da condensação
superficial e um barramento com os respetivos acabamentos coloridos à
base de siloxanos.

SEM
CIMENTO

MATERIAL
RECICLADO
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Alvenaria

2

Mapewall
Intonaca & Rinforza
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Primer 3296
diluído 1:1 com água

4

Mapelastic Foundation

5

PoroMap Rinzaffo Plus

6

PoroMap
Deumidificante
(min 1 cm)

7

PoroMap
Finitura Civile

8

Silancolor Primer

9

Silancolor Pittura

1

Alvenaria

4

Mape-Antique Ecolastic

7

2

Mape-Antique
Strutturale NHL

5

Mape-Antique NHL
ECO Rinzaffo

Mape-Antique NHL
ECO Rasante Civile

8

Silexcolor Primer

3

Primer 3296
diluído 1:1 com água

6

Mape-Antique NHL
ECO Risana
(min 1 cm)

9

Silexcolor Pittura
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Mapei responde
PREPARAÇÃO DOS SUPORTES
• Quais operações devo efetuar antes de aplicar um novo reboco?
Remover manualmente ou mecanicamente todos os rebocos existentes degradados, (para os
sistemas desumidificantes proceder à demolição até uma altura de cerca de 50 cm acima da
zona onde ocorreu a degradação), até à alvenaria subjacente, que deve estar sã, compacta e
isenta de partes em fase de destacamento.
Efetuar lavagens repetidas e abundantes da alvenaria com água potável a baixa pressão, para
eliminar os sais solúveis, poeiras, gorduras, eflorescências e todo o material inconsistente que
possa comprometer a aderência dos produtos abaixo mencionados. Sugerimos de repetir
esta operação várias vezes, para reduzir significativamente a concentração de sais solúveis
presentes no interior das paredes.
Eventuais vazios ou descontinuidades presentes na alvenaria (em tijolo, pedra ou mista) devem
ser reparadas mediante a técnica da “reconstrução” ou de “desfaz-refaz”.
• O que devo fazer antes de realizar um reboco “armado”?
Se a espessura final do reboco for de 3 cm, proceder conforme informado anteriormente e, em
seguida, realizar o reboco “armado” conforme descrito na ficha técnica. Se a espessura for igual
ou superior a 4 cm, aplicar uma primeira demão do produto de pelo menos 1 cm, pressionando
bem a argamassa sobre o suporte previamente preparado (também com espátula dentada),
de modo a criar uma camada adequada de aderência e aguardar 24 horas antes de realizar o
reboco “armado”.
• Na presença de uma alvenaria “face à vista”, quais operações devo executar?
Remover manualmente ou mecanicamente todo o material fraco ou em fase de destacamento
e proceder a lavagens repetidas e abundantes da alvenaria com água potável a baixa pressão.
• Antes da aplicação de consolidantes, primários e tratamentos hidrorrepelentes, o que fazer?
Efetuar a limpeza da alvenaria, remover os materiais fracos ou em fase de destacamento e
de seguida, após qualquer reconstrução do suporte, proceder à aplicação do tratamento
consolidante, hidrorrepelente ou primário em superfícies completamente secas.
• Qual primário devo aplicar antes de Mape-Antique Ecolastic?
Limpar devidamente as superfícies a proteger ou impermeabilizar, remover materiais fracos
ou em fase de destacamento e, de seguida, após qualquer reconstrução do suporte, proceder
à aplicação de Primer 3296 diluído 1:1 com água ou com Consolidante ETS, seja o tratamento
preventivo seja Mape-Antique Ecolastic devem ser aplicados sobre superfícies completamente
secas.
Nota. Antes de aplicar as argamassas de reboco e alvenaria, proceder à saturação do suporte com água,
de forma a evitar que o suporte retire água da argamassa, comprometendo as suas características de
desempenho final. O excesso de água livre deve ser eliminado, para que a alvenaria fique saturada de
água, mas com a superfície seca. Se o suporte não puder ser saturado com água, aconselha-se, no entanto,
humedecê-lo, para permitir uma correta aderência das argamassas utilizadas.

BARREIRAS QUÍMICAS
• Onde se aplica uma barreira química?
Deve ser sempre aplicado acima do nível do solo
• É sempre obrigatório criar uma barreira química juntamente com um reboco desumidificante?
Não, não é obrigatório, mas é altamente aconselhado para aumentar a durabilidade do sistema
desumidificante.
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• Quando é aconselhada a realização de uma barreira química?
Aconselha-se uma barreira química, em combinação com um reboco desumidificante, com
elevados níveis de humidade na alvenaria. Além disso, é recomendado em caso de humidade
ascendente numa alvenaria sobre a qual deve ser feito um reforço (reboco “armado”) ou um
isolamento térmico pelo exterior ou a desumidificação de uma alvenaria face à vista.
• Devo realizar um reboco “armado” ou um isolamento térmico pelo exterior onde há
humidade ascendente: como posso intervir?
Primeiro necessita de realizar uma barreira química na alvenaria e combiná-la, se possível,
com um reboco desumidificante na parede interna. O isolamento térmico deve ser realizado
no exterior, deixando uma parte do rodapé livre de isolamento.

• Na realização de uma barreira química, o reboco existente deve ser removido antes ou
depois as injeções?
Ao realizar a barreira com Mapestop Cream é possível remover os rebocos degradados antes
das injeções, de modo a facilitar a fuga da humidade presente na alvenaria.
Se a barreira horizontal for realizada com Mapestop (versão líquida misturada com água),
recomendamos a remoção do reboco somente após a criação da barreira química, para que
o reboco possa conter a mistura introduzida no interior da alvenaria; depois de esperar 1-2
semanas, será possível remover o reboco existente.
• Se a alvenaria apresentar vazios ou descontinuidade, ou seja uma “alvenaria com dois
paramentos preenchida com sobras de brita ligadas por argamassas de cimento ou cal” ou
composta por tijolo perfurado, posso realizar a barreira química?
Na presença de uma “alvenaria com dois paramentos preenchida com sobras de brita ligadas
por argamassas de cimento ou cal”, caótica e/ou incoerente, ou com vazios consideráveis,
preencher todas as cavidades internas através da injeção de caldas super fluídas à base de cal,
isentas de cimento (linha Mape-Antique).

REBOCOS E BARRAMENTOS
• Onde posso aplicar um reboco desumidificante, apenas no interior ou também no exterior?
É possível aplicar um reboco desumidificante, tanto no interior como no exterior, onde exista a
presença de humidade ascendente.
• Quando é necessário aplicar um chapisco antes do reboco?
O chapisco é aplicado quando o suporte é fraco ou muito liso (betão). Ou, utiliza-se na realização
de um sistema anti condensação, na impermeabilização por contrapressão.
• Quanto tempo é necessário esperar após a aplicação do chapisco antes de realizar o reboco?
É suficiente esperar que o chapisco seja “congelado”. Em alguns casos, pode ser aplicado após
apenas algumas horas. No caso o chapisco seque completamente, aconselha-se de humedecêlo antes da aplicação do reboco.
• Quanto tempo é necessário esperar para a correta cura dos rebocos (transpirantes,
desumidificantes e fibrorreforçados), antes da aplicação, do barramento ou do acabamento
colorido?
Esperar pelo menos 7 dias por centímetro de espessura do reboco aplicado.
• Na realização de um reboco “armado” onde se posiciona a rede?
A rede deve ser posicionada no meio do reboco: sempre destacada do suporte, incorporando-a
em duas camadas de reboco aplicadas fresco sobre fresco.
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Mapei responde
• Posso aplicar um barramento sobre um reboco existente?
É possível aplicar uma das argamassas de regularização das gamase Mape-Antique FC, MapeAntique NHL ECO Rasante ou PoroMap Finitura sobre rebocos existentes não existem tintas
antigas; será necessário preparar previamente o suporte com Primer 3296 diluído 1:1. É possível
aplicar Mape-Antique NHL ECO Restaura sobre suportes existentes, mesmo com presença de
tintas antigas. Rebocos, barramentos e tintas devem apresentar-se sólidas, e isentas de partes
em fase de destacamento.
• Qual solução prevista nas divisões subterrâneas afectadas pela humidade?
A Mapei resolve o problema da humidade nas alvenarias em contacto c om a solo com o
sistema anti condensação.

PROTEÇÃO E ACABAMENTOS COLORIDOS
• Que tipos de acabamentos coloridos podem ser aplicados sobre um reboco desumidificante?
Aconselhamos os acabamentos coloridos da gama Silexcolor, Silancolor ou Silancolor Plus,
que garantem uma excelente transpirabilidade à alvenaria.
• Posso colorir ou pintar Mape-Antique Ecolastic?
É possível alterar a cor de Mape-Antique Ecolastic introduzindo, durante a mistura dos dois
componentes, pequenas quantidades de pigmentos inorgânicos (terras naturais como óxidos
de ferro ou mistos) ou com Mapecolor Pigment; se decidir aplicar um acabamento colorido,
pode utilizar um produto da gama Elastocolor.
• Posso deixar Mape-Antique Ecolastic à vista?
Mape-Antique Ecolastic pode ser deixado à vista.
• A rede é necessária na aplicação de Mape-Antique Ecolastic?
A rede de reforço não é obrigatória. Durante a aplicação pode-se interpor, se necessário, uma
rede de “reforço”, tipo Mapenet P.

REVESTIMENTOS CERÂMICOS OU PÉTREOS
• Posso aplicar um revestimento pétreo ou cerâmico sobre um sistema desumidificante?
Não é possível aplicar um revestimento cerâmico sobre um sistema desumidificante porque
bloquearia a saída de humidade do reboco. Se for obrigatório realizar um revestimento, devese efetuar primeiro uma barreira química e um reboco desumidificante no nível acima do
revestimento.

ASSISTÊNCIA AO PROJETO
Necessita de assistência para o projeto, precisa de cadernos de encargos relacionados com os
nossos sistemas? Escreve para assistenciatecnica@mapei.pt ou consulte o site www.mapei.
pt, os nossos técnicos poderão fornecer todas as informações necessárias para a finialização do
seu projeto.

COMPATIBILIDADE DOS MATERIAIS LINHA REABILITAÇÃO COM OS SUPORTES
Todas as argamassas das gamas Mape-Antique, Mape-Antique NHL ECO e PoroMap foram
concebidas para ter módulo elástico, aderência, resistência à compressão e transpirabilidade,
perfeitamente compatíveis com todos os tipos de suportes de alvenaria em tijolo, barro, pedra,
tufo e mistas.
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SOLUÇÕES
PARA TODOS
OS TIPOS DE
ALVENARIA

LUSOMAPEI SA
Business Parque Tejo XXI
EN 1 - km 29 - Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
+351 263 860 360
info@mapei.pt
mapei.pt

REGULARIZAR

DESUMIDIFICAR

CONSOLIDAR
E REFORÇAR

É TUDO OK
COM MAPEI

RECONSTRUIR
E REBOCAR

Consolidantes corticais,
Barreiras químicas,
Aguadas de injeção, Rebocos,
Argamassas de alvenaria
e de regularização

