
Benefícios

• Melhor aderência da mistura.

• Menor risco de fissuras.

• Menor risco de fissuras.

Apresentação
Recipiente de 

1 litro.

stopkal

Aditivo plastificante para substituição de cal em misturas cimentícias.

Usos
Para substituição de cal em misturas cimentícias.
Para aditivar colocação de alvenaria (tijolos, blocos), 
reboco grosso, reboco fino, monocamada, reboco 
hidro-repelente, argamassas, lajes, contrapisos, concre-
to, submurações, alvenaria em porões, colocação de 
lajotas, cerâmica e mosaicos.

Dicas e segurança
     Pode ser usado sobre outras misturas à base de cal, 
em alguns casos é necessário usar uma ponte de 
aderência com um aditivo de ligação.
     Os tempos mínimos de mistura devem ser respeita-
dos a fim de obter uma mistura homogênea e evitar 
patologias devidas ao enfraquecimento ou baixa plasti-
cidade das argamassas.
    Utilizar sempre areia limpa para evitar a contami-
nação das argamassas. No caso de trabalhar com areia 
úmida, reduzir a quantidade de água a ser incorporada 
à mistura.
      O excesso de água na mistura pode causar uma 
perda de resistência na argamassa. O tempo mínimo de 
mistura sugerido é de 7 minutos. Este é o tempo neces-
sário para obter uma mistura perfeita dos materiais e 
para permitir a incorporação de ar que dará trabalhabi-
lidade e plasticidade à mistura
     Pode requerer menos água do que a previamente 
calculada, pois o tempo de mistura modifica a consis-
tência da mistura sem a necessidade de adicionar água
    É aconselhável adicionar água lentamente e em 
pequenas quantidades, de modo a não exceder a quan-
tidade de água incorporada
     Quando for necessário adicionar outros aditivos à 
mistura (por exemplo, aditivo hidro-repelente), estes 
devem ser adicionados de acordo com as instruções do 
fabricante.

Composição
Resinas naturais.

Rendimiento
20 ml. por balde de cimento.

Nota: a quantidade de baldes de cimento dependerá da 
mistura a ser feita.

Modo de empleo
1 . Calcular a quantidade de água a ser incorporada à 
mistura, tendo em conta que o teor de umidade dos 
agregados de areia pode afetar significativamente este 
aspecto. Argamassas com stopkal requerem menos 
água (aproximadamente 50% menos) do que uma arga-
massa tradicional, pois não contém cal.
2 . Diluir em 1 parte da água (aproximadamente 
metade do total a ser incorporado na mistura) e 
despejá-la na máquina misturadora ou recipiente 
misturador.
Ligar a máquina misturadora e adicionar metade da 
areia, misturando continuamente.
3 . Incorporar todo o cimento e continuar misturando. 
Adicionar a areia ou outros agregados restantes, agre-
gando a água restante gradualmente durante os seguin-
tes 5 minutos, verificando a consistência da mistura em 
todo momento. Quando concluída a etapa de mistura, 
despejar a argamassa pronta sobre uma superfície dura 
e limpa.

Conservação:
24 meses a partir da data de fabricação, em embalagem 
original fechada, não exposta ao sol e protegida da umidade.
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