
Massa de Estuque de Cal 
 

TIPO DE MATERIAL 

Massa de estuque de cal. 

 

CARACTERISTICAS DO MATERIAL 

Contem cal aérea não hidrófuga em pasta, areia fina e filler de mármore E comercializada em 
sacos de 15 litros na cor branca, ou pigmentada exclusivamente por encomenda 

 

FUNÇÕES 

Aplicada com talocha metálica, sobre rebocos ainda não carbonatadas, proporciona 
acabamentos lisos e se desejado, vidrados, brancos ou coloridos, em paramentos interiores e exteriores. 

Sobre rebocos a fresco confere-lhe um acabamento liso branco ou colorido com pigmentos 
minerais ou terras.(Voltou a ser possível fazer acabamentos estucados nos exteriores dos edificios) 

 

APLICAÇÕES 

Começamos por, no dia anterior ao da aplicação, colocar na vertical os sacos contendo este 
produto. 

No dia da aplicação cortamos um dos cantos superiores do saco, vertemos e reservamos a água 
de cal entretanto formada. 

Deverá ser então vertido o restante conteúdo do saco num balde de 20l limpo e em seguida ser 
efetuada a sua mistura mecânica acrescentando a água de cal reservada até ser obtido o teor de água 
desejado. 

Deverá ser aplicada com “talocha” metálica, na espessura de 1,5mm e quando a camada de 
revestimento sobre a qual vai ser aplicada iniciou a secagem (a sezoar), isto é, nem muito fresca nem 
endurecida e se necessário após o seu humedecimento por pulverização. 

Sobre a Massa de Estuque de Cal será aplicada a Massa Especial de Barramento para que a 
superfície resulte completamente lisa ou vidrada. Este ultimo efeito é potenciado pela aplicação de 
sabão mole e posterior aplicação de cera de abelha virgem. Com este processo e pigmentação das duas 
massas obtemos o “Estuque Veneziano” e fingidos de pedra mármore e outras. Pela mistura, em 
proporções adequadas, destas duas massas e adição de pigmentos ou terras obtemos o “Tadelak”. 

MASSA VOLÚMICA APARENTE 

2000 kg / m3 

 

RENDIMENTO TEÓRICO 

Com a espessura de 1,5mm, 15litros dão para 10m2 



 

SISTEMA DE APLICAÇÃO 

A massa deve ser aplicada manualmente 

 

COMPOSTOS IDENTIFICADOS E PROPORÇÃO 

Hidróxido de cálcio – composto predominante 

Carbonato de cálcio 

 

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

Diâmetro máx. das partículas 800 µm 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Para garantir resultados com a Qualidade exigida, é imprescindível que na preparação e 
aplicação Massa de Estuque de Cal se siga criteriosamente as recomendações deste documento e as 
indicações fornecidas pelo técnico da FRADICAL - Fábrica de Transformação de Cal Lda. 

Quaisquer violações referentes ao parágrafo anterior não são da responsabilidade desta 
empresa. 


