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Descrição

Utilização

Dados Técnicos

Características Valores Declarados Métodos de Ensaio

Resistência à compressão 

NP EN 13892-2:2002 
CT-C40-F7

Classe C20 EN 13892-2

Resistência à flexão Classe F5 EN 13892-2

Reação ao fogo

Consumo Teórico(Kg/m2/cm)

A1

17 - 19

EN 13813

-

LIZBETONILHA FIBRO REFORÇADA é uma argamassa 
seca, à base de ligantes hidráulicos, agregados calcários 
e siliciosos, para utilização em equipamentos tradicionais 
de amassadura deste tipo de argamassas. 

A LIZBETONILHA FIBRO REFORÇADA é especialmente 
destinada à execução de camadas de enchimento e 
regularização de pavimentos interiores e exteriores, 
constituindo uma camada apta a receber todo o tipo de 
revestimentos finais correntes (pavimentos em madeira, 
cerâmicos, rochas ornamentais, cortiça e vinílicos 
antigos, entre outros). 

Recomendações

Não aplicar LIZBETONILHA FIBRO REFORÇADA com temperaturas inferiores a +5ºC e 
superiores a +30ºC;

Ter atenção ao produto que tenha iniciado a sua presa e não o aplicar;

Não juntar quaisquer outros produtos à argamassa;

A água de amassadura deve ser isenta de quaisquer impurezas, devendo, de preferência, ser 
potável;
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Preparação do Suporte

Para uma correcta aplicação, é necessário realizar uma limpeza ao suporte.
Este deve estar estável, firme e isento de pó, graxa, resíduos orgânicos, etc.
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Espessura mínima de aplicação é de 2cm. Quando aplicada sobre suportes antigos, é 
necessário utilizar uma ponte de aderência;

Tempo de cura da argamassa é 28 dias.

A Colaliz recomenda e oferece aos utilizadores do LIZBETONILHA FIBRO REFORÇADA um 
serviço de formação, através do projeto Liz Academy.

Aplicação do Produto

Adicionar 2,5 a 3,5 Litros de água limpa, por cada saco de 25 Kg de LIZBETONILHA FIBRO 
REFORÇADA, e mexer mecanicamente até se obter uma pasta homogénea. Deixar repousar 
durante 5 minutos e voltar a amassar antes da aplicação;

A argamassa deve ser espalhada sobre o suporte, sarrafada e preparada para receber o 
revestimento final;

A aplicação é conforme a da argamassa tradicional.

Embalagem

Saco de 25 Kg (Palete de 1500 Kg), válido por 12 meses após a data de fabrico, em condições 
normais ao abrigo de intempéries.

Higiene e Segurança

*A informação e os dados técnicos constantes da presente Ficha Técnica exprimem o nosso conhecimento actual, podendo ser alterados sem prévio aviso. A 
nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, rejeitando quaisquer anomalias resultantes da sua aplicação indevida.
Em situação de dúvida suscitada pelo presente documento, e particularmente em presença de aspectos singulares da construção, solicitamos o contacto com 
os nossos Serviços Técnicos.

Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e 
consultar um médico;
Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.
*Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança


