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KALCEM 12.5 – Ligante Hidráulico 
 
Descrição 
KALCEM é um ligante hidráulico constituído maioritariamente 
por clinquer e calcário micronizado. As suas características 
físicas e químicas colocam a   KALCEM na classe de resistência 
superior 12,5 Mpa.   
 
Principais Aplicações 

• Em betões de vários tipos e resistências.  
• Na fabricação de argamassas e reboco; 
• No fabrico de blocos e outros artefactos de construção. 

 
Fabricação de argamassas 
A dosagem da KALCEM numa argamassa deve adequar-se ao fim a que se destina.  
Misturar previamente a KALCEM com o agregado e posteriormente adicionar água na 
quantidade necessária para obtenção de uma boa trabalhabilidade.  
Como valor orientativo, usar uma relação água/ligante de 1:2 (expressa em volume). 
 
Condicionantes 

• Não aplicar argamassas a temperaturas superiores a 30ºC, evitando a aplicação 
em situações de elevada exposição solar e/ou sob ventos fortes. 

• Não utilizar argamassas amolentadas ou que tenham iniciado a sua presa. 
• Evitar a secagem rápida das argamassas, regando o suporte 1 a 2 horas antes da 

aplicação e voltando a regar logo que a argamassa se apresente suficientemente 
resistente. Repetir a rega 1, 2 e 7 dias depois. 

 
Conselhos complementares 

• O excesso de água da amassadura é prejudicial às características físicas do 
reboco. Deve ser sempre utilizada a quantidade mínima de água que permita boa 
trabalhabilidade. 

• A água de amassadura deve estar isenta de quaisquer impurezas (argilas, 
matéria orgânica), devendo - de preferência - ser utilizada água potável. 

• Uma vez determinado o traço a utilizar para uma argamassa, manter as dosagens 
constantes e o tempo de amassadura. 

 
A KALCEM no Betão  
A adição da KALCEM ao betão provoca uma generalizada melhoria da qualidade nas 
características da camada de desgaste, que se traduzem por: 

• Maior consistência do betão, devido à maior aderência entre este e os agregados; 
• Maior resistência à penetração das águas, com o consequente abrandamento do 

fenómeno de envelhecimento acelerado; 
• Maior resistência à fissuração. 



          FICHA TÉCNICA 

NOTA: A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, rejeitando quaisquer anomalias 
resultantes da sua aplicação indevida. Em situação de dúvida suscitada pelo presente documento, e particularmente em 
presença de aspectos singulares da construção, solicitamos o contacto com os Serviços Técnicos da INTECO S.A. 

 
 
 
Propriedades do produto 
 

 
 
Certificação 
A KALCEM é certificado pelo nosso laboratório segundo a norma internacional EN 459, 
e é sujeita a permanente controlo de qualidade, desde a recepção da matéria prima e 
fase de produção até à colocação no mercado.  
 
Higiene e Segurança 
Trata-se de um produto não nocivo e não inflamável, embora irrite os olhos e a pele. 
Não deve ser ingerido. 
Utilizar luvas e máscara no seu manuseamento, lavando bem as mãos no final. No 
caso de contacto com os olhos, lavá-los abundantemente com água limpa. 
 
Transporte e validade  
A KALCEM deve ser transportada, manuseada e armazenada dentro da embalagem 
original (a qual só deve ser aberta para utilização), ao abrigo de humidade e exposição 
ao calor. Nestas condições, a KALCEM poderá ser armazenada pelo período máximo de 
6 (seis) meses. 
 
Embalagem   

• A Granel 
• Em Sacos de 50kg 

 
 
 
 
 

Caracteristicas do produto 
Propriedades Valor Medio Norma 
Agua Livre 0,8% EN 459-1

Inicio 1 hora 
Presa  -------------------  ------------------------- EN 459-1

Fim 6 horas 
Sulfatos 2,3% EN 459-1
Cal livre 3,9% EN 459-1

90m 11,0%
Finura  -------------------  ------------------------- EN 459-1

200m 1,5%
 7 dias >5 MPa

Resistência à  -------------------  ------------------------- EN 459-1
compressão  28 dias > 12,5 Mpa


