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REBOKAL – Argamassa Seca 
 
Descrição  
REBOKAL é uma argamassa seca destinada ao reboco interno e 
externo seja manualmente seja pelo método da projecção 
mecânica.  
A REBOKAL é, por definição, uma mistura de cimento, calcário 
micronizado, areia siliciosa e adjuvantes, realizada em fábrica da 
INTECO sob rigoroso controlo de qualidade.   
A REBOKAL é um produto pronto a aplicar, bastando adicionar a 
quantidade correcta de agua.  
 
Principais aplicações   
Extraordinariamente versátil, a REBOKAL pode também ser utilizada para assentar 
blocos, tijolos, pedras, telhas, para rebocar paredes interiores e exteriores, para 
preencher roços e para regularização de pavimentos. 
A REBOKAL não tem função estrutural na construção e se destina aos fins 
especificados.  
 
Vantagens 
Existem inúmeras vantagens em utilizar a REBOKAL, em vez de recorrer ao método 
tradicional de preparar argamassas em obra. 
De entre estas salientam-se: 

• Menor espaço utilizado em obra; 
• Homogeneidade da argamassa aplicada; 
• Garantia de qualidade da argamassa de acordo com as normas;  
• Aumento significativo da produtividade; 
• Melhoria das condições de limpeza do estaleiro; 
• Menor tempo de ocupação dos meios de elevação; 
• Diminuição dos desperdícios. 

 
Aplicações  

• Todo o tipo de rebocos exteriores (aplicação manual ou por projecção); 
• Todo o tipo de rebocos interiores  (aplicação manual ou por projecção); 
• Assentamento de alvenaria; 
• Argamassa de regularização de pavimentos; 
• Argamassa para aderência em superfícies de betão; 
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Propriedades do produto 
 

 
Precauções na aplicação 
Devem ter-se em conta as seguintes precauções: 

• Garantir que a argamassa é utilizada para o fim a que se destina; 
• Aplicar as argamassas de reboco apenas em suportes humedecidos; 
• Evitar aplicar com temperaturas extremas (abaixo de 5º e acima de 30º); 
• Aplicar uma espessura mínima de 1cm e máxima de 2cm por demão; 
• A aplicação de camadas sucessivas deve ser realizada com menos de 24h de 

intervalo, de acordo com a consistência da camada anterior; 
• Seguir as indicações da dosificação da água aquando da preparação da pasta. 

 
Transporte e validade  
A argamassa REBOKAL 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 argamassa  REBOKAL poderá ser 
armazenada pelo período máximo de 6 (seis) meses. 
 
Embalagem  

• A granel  
• Em sacos de 50kgs  

 
 

Caracteristicas do Producto 

Cor : Cinza Norma

Teor de ar :  5 - 16% EN 998 - 2

Tempo aberto :  > = 90 min. EN 998 - 2

Teor de cloretos :  < 0,01% EN 998 - 2

Massa volumica :  1900-2200 kg/m3 EN 998 - 2

Resistência à compressão : M10 EN 998 - 2

>=10 N/mm2


