
Secante Pozolânico 
 

TIPO DE MATERIAL 

Aditivo para argamassas de cal aérea 

 

CARACTERISTICAS DO MATERIAL 

Trata-se de um material granular de cor clara comercializado em sacos de plástico de cerca de 
5 e de 20 kg 

 

FUNÇÕES 

A adição a argamassas de cal aérea faz com que haja um aumento de temperatura que se 
traduz na evaporação da água de amassadura, bem como na aceleração da reacção 
pozolânica. 

 

APLICAÇÕES 

Encasques (Reabilitações): 

 

Uma vez efectuada a picagem de revestimentos existentes e defrontados com a necessidade 
de enchimentos pontuais no suporte, deverão ser removidos todos os materiais soltos ou 
desagregados e efectuada a molhagem abundante do suporte. A dez volumes de argamassa de 
cal aérea a utilizar, deverá juntar-se um volume ou meio volume de secante pozolânico, 
conforme as condições de temperatura e de execução de obra. 

Esta operação deve ser efectuada nas quantidades necessárias à utilização imediata já que a 
reacção se processa rapidamente com velocidade directamente proporcional à temperatura 
ambiente. 

A aplicação da argamassa aditivada deve ser acompanhada pela introdução de escacilhos de 
material cerâmico previamente mergulhados em água. Estes escacilhos não devem nunca ser 
colocados com a maior superfície paralela ao plano da parede. 

Nestas condições, no dia a seguir a argamassa apresenta a consistência e secagem necessárias 
à progressão do trabalho, isto é, execução de desempeno geral ou emboço, tendo-se evitado a 
introdução de gessos e ou cimentos ou cais hidráulicas 

A utilização deste secante é particularmente aconselhada quando estamos em presença de 
trabalhos a efectuar com humidades relativas elevadas e deficientes condições de arejamento 
ou grandes profundidades dos encasques. 

 



MASSA VOLÚMICA APARENTE 

920 kg / m3 

 

RENDIMENTO TEÓRICO 

1 volume de secante para dez volumes de argamassa 

 

SISTEMA DE APLICAÇÃO 

A argamassa deve ser aplicada manualmente 

 

COMPOSTOS IDENTIFICADOS E PROPORÇÃO 

Óxido de cálcio – composto predominante 

Óxidos de alumínio e sílica 

 

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

4% máx. retido a 200 µm 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Para garantir resultados com a Qualidade exigida, é imprescindível que na preparação e 
aplicação do Secante Pozolânico D.Fradique 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. 

 


