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Argamassa de cal:areia produzida em fábrica  
para pavimentação 

NOTA 
TÉCNICA 

6 
 
 
Informação Geral 
 
As lajetas para pavimentação devem ser suportadas continuamente sobre a totalidade da sua 
área para se evitarem oscilações e roturas. O material da sub-base que as suporta deve ser 
fácil de aplicar e, após aplicação, desenvolver a resistência suficiente para aguentar as lajetas 
firmemente no seu lugar. 
 
A areia, só por si, pode fluir facilmente mas, quando aplicada em obra, não desenvolve a 
resistência suficiente para suportar tráfego. A adição de Cimento Portland à areia pode 
proporcionar uma sub-base demasiado rígida e pode fissurar sob tráfego continuo. Tende, 
também, a aderir à superfície inferior das lajetas tornando a sua reaplicação problemática. 
 
As argamassas de cal:areia produzida em fábrica para pavimentação, fornecida pelos 
membros da Associação dos Industriais de Argamassas, proporcionarão todas as propriedades 
requeridas para argamassas de pavimentação. A plasticidade da cal tornará o assentamento 
das lajetas fácil, e após esse assentamento, o monóxido carbónico do ar, ou da água da chuva, 
tende a reagir lentamente com a cal livre para produzir carbonato de cálcio que ajudará à 
resistência. A argamassa pode ser facilmente limpa da superfície inferiror da lajeta, tornando a 
sua reaplicação fácil. 
 
Os tijolos maciços fazem pavimentos excelentes. Devem ser de uma variedade adequada e 
devem ser correctamente assentes no respectivo leito. Devem ser pousados sobre uma 
argamassa de cal:areia, tal como as lajetas. As suas juntas, no entanto, devem ser 
preenchidas com uma argamassa de cimento:cal:areia. Juntas de argamassa colorida auxiliam 
consideravelmente à boa aparência destes pavimentos. 
 
 
 
 
Referências 
 
BS 3921                        Especificação para tijolos cerâmicos 
 
BS 4721              Especificação para argamassas prontas a aplicar 
 
 

 água limpa. 

 
 
(1) Os British Standards estão presentemente sob revisão para compatibilização com as 
Normas Europeias. Os novos standards estão em diferentes estados de preparação e/ou 
publicação; para uma lista completa dos British Standards e das novas Normas Europeias ver a 
folha de dados de referências técnicas do MIA. 
 

 

! 
O contacto com argamassas frescas pode provocar queimaduras pelo cimento (ulceração cutânea). Evite 
o contacto com a pele usando roupa protectora apropriada bem como protecção para os olhos onde 
existir possibilidade de salpicos. Quando houver contacto com a pele, quer directo quer através de roupa 
saturada, lave a área afectada sem demora. Quando houver contacto com os olhos, a área deve ser 
imediatamente e meticulosamente irrigada com

 
      Os códigos de execução, normas e regulamentos legais apropriados devem ser sempre respeitados. 

 
      A informação desta folha técnica pode ser livremente copiada por gentileza da Mortar  
      Industry Association. 
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