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BETÃO ALIGEIRADOCOM

EPS

Identificação
O BETÃO ALIGEIRADO COM EPS é um betão leve e de baixa
resistência, contendo triturado de poliestireno expandido (EPS). É ideal
para a regularização, enchimento, isolamento térmico e acústico.
A introdução de diferentes quantidades de EPS na mistura permite obter
densidades entre 200 e 1200 kg/m3.
O BETÃO ALIGEIRADO COM EPS não é camada de acabamento.
Deve sobrepor-se uma camada mais resistente, tipo Argamassa
Autonivelante ou Betonilha, para receber o revestimento.
O BETÃO ALIGEIRADO COM
EPS é fornecido pronto a ser
aplicado, sendo regularizado e nivelado com grande facilidade.
Este produto é uma mistura leve de base cimentícia, composto por
ligante hidráulico, EPS, agregados, adjuvantes e água.
Os materiais constituintes são doseados e misturados em centros de
produção, sob um rigoroso controlo de qualidade.
O BETÃO ALIGEIRADO COM EPS é ecológico e económico, pois
contribui para a eficiência energética dos edifícios, incorporando EPS
triturado, resultante da reciclagem do EPS moldado.
Campo de aplicação
O BETÃO ALIGEIRADO COM EPS é indicado para funções não
estruturais, tais como:
�

regularização e enchimento de superfícies interiores;

�

isolamento térmico e acústico;

�

bases isolantes para pavimentos radiantes;

�

pendentes em coberturas, sob impermeabilização;

�

envolvimento de tubagens diversas;

�

isolamento em paramentos verticais, mediante cofragem.

Preparação da superfície de base
De modo a assegurar a correcta aplicação e desempenho do
BETÃO ALIGEIRADO COM EPS deve-se:
� Aplicar no interior de edifícios, ou no exterior desde que garantindo
a posterior impermeabilização;
�

Assegurar que a superfície de base se encontra limpa, húmida,
desengordurada e isenta de elementos soltos;

� Colocar pontos de nível no local de aplicação, de modo a controlar
o nivelamento e a espessura de enchimento.
Transporte e Colocação
O BETÃO ALIGEIRADO COM EPS é transportado em
autobetoneiras e colocado em obra por descarga directa ou por
bombagem (bomba de betão só para densidades > 800 kg/m3).
Aplicação

Características
O BETÃO ALIGEIRADO COM
características principais:

EPS

apresenta

as

seguintes

O BETÃO ALIGEIRADO COM EPS é aplicável directamente sobre a
superfície preparada.

�

baixa densidade (200 a 1200 kg/m3);

A regularização e nivelamento devem ser realizados de forma cuidada,
utilizando os equipamentos adequados.

�

baixa condutividade térmica;

Aguardar pelo menos 48 horas antes de circular sobre o produto.

�

elevada absorção de sons de percussão e vibrações;

Assegurar a cura húmida nos dias seguintes à aplicação.

�

absorção capilar reduzida e boa permeabilidade à passagem do
vapor de água;

Condições atmosféricas
Este produto não deve ser aplicado com temperaturas extremas (acima
de 30ºC ou abaixo de 5ºC) ou em superfícies geladas.

�

imputrescível, mesmo em ambientes húmidos;

�

não inflamável e resistente ao fogo;

�

sem segregação ou flutuação das partículas de EPS;

�

reduzida resistência mecânica.

Durante a aplicação, o produto deve ser protegido dos ventos fortes,
exposição solar intensa e chuva.
Higiene e Segurança

BETÃO ALIGEIRADO COM EPS ENDURECIDO
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Massa volúmica seca [kg/m ]
200

400

600

800

1000

Resistência à compressão [MPa]

0,1

0,2

0,5

1,0

2,0

1200
3,0

Condutividade térmica [W/(m.ºC)]

0,06

0,10

0,13

0,22

0,40

0,50

Os valores das características técnicas apresentadas são indicativos, carecendo de
avaliação experimental no caso de requisitos específicos.

Quando o cimento é misturado com a água, formam-se compostos
alcalinos. Por este motivo, recomenda-se a utilização de luvas a
o
manusear o BETÃO ALIGEIRADO COM EPS, de modo a evitar o
contacto do produto fresco com a pele.
No caso de contacto deste produto no estado fresco com os olhos, boca
ou nariz, lavar imediatamente com água limpa e procurar tratamento
médico.
Recomendações
Não adicionar água ou qualquer outro produto ao betão fresco.

A informação contida nesta ficha técnica diz respeito à data da sua edição, podendo ser alterada sem
aviso prévio. A responsabilidade da Ibera,
S.A. é limitada à garantia da
qualidade do produto fornecido, pelo que é declinada qualquer responsabilidade resultante da sua utilização inadequada.
Ibera, S.A.. –Quinta da Madeira – E.N. 114, Km85 | Apartado 424 | 7006-805 ÉVORA | PORTUGAL | Tel.: (351)
266 758 500 NIPC e CRC Évora 502 291 370

FICHA TÉCNICA
IBERA, S.A.
Edição 1, de 31 de Julho de 2017

BETONILHA
TRADICIONAL OU PARA BOMBAR

Identificação
A BETONILHA é um produto para betonilhas do tipo tradicional,
ideal para o enchimento e regularização de pavimentos interiores e
exteriores, antes da aplicação dos revestimentos (cerâmica, cortiça,
pedra, resina, flutuante, madeira, vinílico, alcatifa, etc.).
A BETONILHA é fornecida pronta a ser aplicada, sendo
posteriormente regularizada e nivelada pelos métodos tradicionais.
Este produto é uma mistura de base cimentícia, composto por
ligante hidráulico, agregados, adjuvantes e água.
Os materiais constituintes são doseados e misturados em centros
de produção, sob um rigoroso controlo de qualidade.
A BETONILHA é prática e económica, dado que:
� Elimina os custos associados ao fabrico em obra (mão-deobra, energia, equipamento e materiais constituintes);
� Reduz os custos com os meios de elevação, pois pode ser
bombeada directamente para o local de aplicação;
� Diminui a área do estaleiro, dispensando as zonas de fabrico
e de armazenamento dos materiais constituintes;
� Contribui para uma obra mais limpa e arrumada;
� Melhora o rendimento da obra.

Transporte e Colocação
A BETONILHA é transportada em autobetoneiras e colocada na
zona de aplicação por descarga directa ou por bombagem.

Campo de aplicação
A BETONILHA é indicada para funções não estruturais, como
betonilha tradicional de enchimento e regularização de pavimentos
interiores e exteriores.
Características
A BETONILHA apresenta as seguintes características principais:
� Resistência média à compressão de 10 MPa;
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� Densidade de 1850±200 kg/m ;

Aplicação
A BETONILHA é aplicada directamente sobre a base em betão
estrutural, betão leve, betão de enchimento ou betonilhas antigas.
A regularização e nivelamento devem ser realizados de forma
cuidada, utilizando os equipamentos adequados.
A espessura de cada camada de BETONILHA deve estar
compreendida entre 4 cm e 6 cm.

� Alta condutibilidade térmica (aprox. 1,0 W/m.ºC);

É fundamental realizar a cura húmida da BETONILHA após a
aplicação, durante pelo menos 3 dias.

� Possibilidade de colocação por descarga directa ou por
bombagem;

Antes de aplicar qualquer revestimento, deve-se limpar a superfície,
assim como verificar o teor de humidade superficial.

� Maior tempo de trabalhabilidade, relativamente às betonilhas
tradicionais feitas em obra;

Condições atmosféricas

� Homogeneidade do aspecto, comportamento e propriedades.
Os valores das características técnicas apresentadas são indicativos,
carecendo de avaliação experimental no caso de requisitos específicos.

Este produto não deve ser aplicado com temperaturas extremas
(acima de 30ºC ou abaixo de 5ºC) ou em superfícies geladas.
Durante a aplicação, o produto deve ser protegido dos ventos
fortes, exposição solar intensa e chuva.

Preparação da superfície de base

Higiene e Segurança

De modo a assegurar a correcta aplicação e desempenho da
BETONILHA, devem tomar-se as seguintes precauções:

Quando o cimento é misturado com a água, formam-se compostos
alcalinos. Por este motivo, recomenda-se a utilização de luvas ao
manusear a BETONILHA, de modo a evitar o contacto do produto
fresco com a pele.

� Garantir que a superfície de base se encontra limpa, húmida,
desengordurada e isenta de elementos soltos. Caso o suporte
apresente desníveis acentuados, deve aplicar-se uma
primeira camada de regularização com este produto;
� Colocar pontos de nível no local de aplicação, de modo a
controlar o nivelamento e a espessura de enchimento.

No caso de contacto deste produto no estado fresco com os olhos,
boca ou nariz, lavar imediatamente com água limpa e procurar
tratamento médico.
Recomendações
Não adicionar água ou qualquer outro produto ao betão fresco.

A informação contida nesta ficha técnica diz respeito à data da sua edição, podendo ser alterada sem aviso prévio. A responsabilidade da Ibera, S.A. é limitada à garantia da
qualidade do produto fornecido, pelo que é declinada qualquer responsabilidade resultante da sua utilização inadequada.
Ibera, S.A. – Quinat da Madeira E.N.114 Km.85 | Apartado 424 | 7006-805 ÉVORA | PORTUGAL| Tel.: (351) 266 758 500
NIPC e CRC Évora 502 291 370
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BETÃO BRANCO PARA DESATIVAR
Identificação
O BETÃO BRANCO PARA DESATIVAR é um betão de cimento
branco destinado à desativação superficial, para a obtenção de
pavimentos exteriores antiderrapantes de tonalidade clara.
O BETÃO BRANCO PARA DESATIVAR é fornecido pronto a ser
aplicado, sendo posteriormente regularizado, compactado, nivelado
e por fim, desativado.
Este produto é uma mistura de base cimentícia, composto por
ligante hidráulico, agregados selecionados, adjuvantes e água.
Os materiais constituintes são doseados e misturados em centros
de produção, sob um rigoroso controlo de qualidade.
O BETÃO BRANCO PARA DESATIVAR é uma solução estética
diferenciada para pavimentos exteriores:
� Aumenta a segurança e o conforto da circulação pedonal;
� Aspeto “natural”, de matriz aleatória;
� Incorpora rocha calcária característica da região;

Transporte e Colocação

� Maior rendimento na aplicação que a calçada tradicional;

O BETÃO BRANCO PARA DESATIVAR é transportado em
autobetoneiras e colocado na zona de aplicação por descarga direta
ou bombagem.

� Fornecido pronto a aplicar, dispensando o estaleiro.

Aplicação

� Maior durabilidade relativamente à calçada tradicional;

O BETÃO BRANCO PARA DESATIVAR é aplicado diretamente
sobre a base.

Campo de aplicação
O BETÃO BRANCO PARA DESATIVAR é indicado para:
� Pavimentos exteriores em geral;

A regularização, compactação e nivelamento devem ser realizados
de forma cuidada, utilizando equipamentos adequados.
Evitar a vibração ou compactação excessiva, sob o risco de diminuir
o afloramento superficial dos agregados.

� Zonas pedonais;
� Ciclovias;

Desativar a superfície do betão com métodos e produtos
específicos.

� Parques de estacionamento;
� Arranjos exteriores.

Realizar juntas, durante ou após a betonagem, através da execução
de cortes no betão, utilizando equipamento adequado.

Características
O BETÃO BRANCO PARA DESATIVAR cumpre todas as
características técnicas requeridas aos betões de comportamento
especificado, conforme a norma NP EN 206-1 (Classes de
resistência, consistência, exposição ambiental, teor de cloretos e
máxima dimensão do agregado), nomeadamente:
� Resistência à Compressão mínima da Classe C30/37;
� Máxima Dimensão do Agregado entre 6 e 16 mm;
� Massa Volúmica entre 2200 e 2400 kg/m3;
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� Retração aos 28 dias entre 200 e 400x10 m/m.
Os valores das características técnicas apresentadas são indicativos,
carecendo de avaliação experimental no caso de requisitos específicos.

Assegurar a cura húmida após a aplicação, protegendo o betão no
mínimo durante 3 dias.
Do processo de aplicação dependem as características finais do
produto (tonalidade, resistência, aspeto e durabilidade).
Todos os trabalhos referentes à aplicação do betão, deverão ser
efetuados por uma empresa especializada em pavimentos, com
experiência comprovada na execução de betão desativado.
Condições atmosféricas
Este produto não deve ser aplicado com condições meteorológicas
extremas (temperatura acima de 30ºC ou abaixo de 5ºC, superfícies
geladas, vento ou chuva fortes).
Durante a aplicação, o produto deve ser protegido do vento,
exposição solar intensa e chuva.

Preparação da superfície de base
De modo a assegurar o melhor desempenho, o BETÃO BRANCO
PARA DESATIVAR deve ser colocado sobre uma camada de
Betão de Limpeza ou Agregado Granulometria Extensa
compactado.
Preparação da betonagem
Realizar ensaios prévios em obra, de modo a assegurar que o
aspeto do BETÃO BRANCO PARA DESATIVAR corresponde ao
pretendido, assim como testar os processos de aplicação,
desativação, cura e eventual proteção superficial.

Higiene e Segurança
Quando o cimento é misturado com a água, formam-se compostos
alcalinos. Por este motivo, recomenda-se a utilização de luvas ao
manusear o BETÃO BRANCO PARA DESATIVAR, de modo a
evitar o contacto do produto fresco com a pele.
No caso de contacto deste produto no estado fresco com os olhos,
boca ou nariz, lavar imediatamente com água limpa e procurar
tratamento médico.
Recomendações
Não adicionar água ou qualquer outro produto ao betão fresco.

A informação contida nesta ficha técnica diz respeito à data da sua edição, podendo ser alterada sem aviso prévio. A responsabilidade da Ibera, S.A.
é limitada à garantia da qualidade do produto fornecido, pelo que é declinada qualquer responsabilidade resultante da sua utilização inadequada.
Ibera, S.A. – Quinta da Madeira E.N.114 Km 85 | Apartado 424 | 7006-805 ÉVORA | PORTUGAL| Tel.: (351) 266 758 500
NIPC e CRC Lisboa 502 291 370
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BETÃO COLORIDO
Identificação
O BETÃO COLORIDO é o betão com pigmentos de uma ou várias
cores, que permitem um produto com uma grande diversidade de
tonalidades, constituindo uma solução arquitetónica diferenciada.
Este produto também cumpre todos os requisitos dos betões
correntes ou especiais, pois a introdução dos pigmentos coloridos
não altera as propriedades do betão no estado fresco e endurecido,
mas apenas a sua tonalidade.
O BETÃO COLORIDO é fornecido pronto a ser aplicado, devendo
tomar-se cuidados especiais na preparação da betonagem,
colocação, aplicação e cura do betão.
Este produto é uma mistura dos constituintes correntes do betão, a
que são acrescentados pigmentos provenientes de óxidos metálicos
sintéticos que conferem ao BETÃO COLORIDO uma elevada
homogeneidade, estabilidade e durabilidade das cores.
Os materiais constituintes são doseados e misturados em centros
de produção, sob um rigoroso controlo de qualidade.
O BETÃO COLORIDO é uma opção estética económica, dado que:
�

Está disponível numa grande diversidade de cores;

�

Permite a obtenção de diversos acabamentos superficiais;

�

Possibilita soluções arquitetónicas únicas e originais;

�

Garante a durabilidade da coloração;

�

Dispensa a aplicação de pintura ou outros revestimentos;

�

Reduz atividades, meios e tempos de execução em obra.

Campo de aplicação
O BETÃO COLORIDO é indicado quando se pretende uma solução
arquitetónica em betão de tonalidade diferenciada, tal como:
�

Elementos em betão aparente, liso ou texturado;

�

Pavimentos em betão afagado, polido ou desativado;

�

Pavimentos exteriores drenantes (Betão Poroso);

�

Diferenciação de zonas em pavimentos;

�

Valorização paisagística de encostas e taludes;

�

Obras de arte, monumentos e estatuária.

Preparação da betonagem
Realizar ensaios prévios em obra, de modo a assegurar que o
BETÃO COLORIDO corresponde ao pretendido, assim como testar
os processos de cofragem, aplicação, compactação, desmoldagem,
cura e eventual proteção superficial.
O molde e as armaduras devem estar limpos, a cofragem deve ser
nova e estanque, e o óleo descofrante incolor deve ser apropriado e
aplicado a pano numa fina película.
Transporte e Colocação
O BETÃO COLORIDO é transportado em autobetoneiras e
colocado na zona de aplicação por descarga direta ou bombagem.
Aplicação e Cura
O BETÃO COLORIDO deve ser aplicado de forma contínua e do
fundo para o topo do molde, em elementos verticais.
A compactação deve ser cuidada, para expelir o ar ocluído, mas
evitando a segregação do betão por vibração excessiva.
Realizar juntas em elementos horizontais.

Características
O BETÃO COLORIDO cumpre todas as características técnicas
requeridas aos betões de comportamento especificado (Classes de
Resistência, Consistência e Exposição Ambiental, Máxima
Dimensão do Agregado e Teor de Cloretos), podendo também estar
associado aos seguintes betões especiais:

Assegurar a cura húmida após a aplicação. Proteger o betão
enquanto a envolvente colocar em risco a sua cor e textura.
O aspeto final do produto depende dos materiais constituintes
utilizados, dos processos de aplicação e cura e das condições
atmosféricas, sendo afetado pelas suas variações, o que deverá ser
tido em conta na definição dos planos de betonagem.
Condições atmosféricas
Este produto não deve ser aplicado com temperaturas extremas
(acima de 30ºC ou abaixo de 5ºC) ou em superfícies geladas.

�

Betão com Hidrófugo ou com Fibras;

�

Betão de Dosagem ou para Projetar;

�

Betão de Baixa Retração ou Autocompactável;

�

Betão de Resistência Inicial Elevada;

Higiene e Segurança

�

Betão Leve ou Betão Pesado;

�

Betão Poroso, Texturado, Desativado ou Polido.

Quando o cimento é misturado com a água, formam-se compostos
alcalinos. Por este motivo, recomenda-se a utilização de luvas ao
manusear o BETÃO COLORIDO, de modo a evitar o contacto do
produto fresco com a pele.

Recomendações
Não adicionar água ou qualquer outro produto ao betão fresco.

Durante a aplicação, o produto deve ser protegido dos ventos
fortes, exposição solar intensa e chuva.

No caso de contacto deste produto no estado fresco com os olhos,
boca ou nariz, lavar imediatamente com água limpa e procurar
tratamento
médico.

A informação contida nesta ficha técnica diz respeito à data da sua edição, podendo ser alterada semaviso prévio. A responsabilidade da Ibera, S.A. é limitada à garantia da
qualidade do produto fornecido, pelo que é declinada qualquer responsabilidade resultante da sua utilização inadequada.
Ibera, S.A. – Quinta da Madeira E.N.114 Km,85 | Apartado 424 | 7006-805 ÉVORA | PORTUGAL| Tel.: (351) 266 758 500
NIPC e CRC Évora 502 291 370
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BETÃO POROSO
Identificação
O BETÃO POROSO é um betão drenante e antiderrapante, ideal
para pavimentos exteriores.
Este produto apresenta um grande volume de vazios, devido à
pouca quantidade de finos e à granulometria descontínua da
mistura.
O BETÃO POROSO é fornecido pronto a ser aplicado, sendo
posteriormente regularizado, nivelado e compactado.
Este produto é uma mistura de base cimentícia, composto por
ligante hidráulico, agregados, adjuvantes e água.
Os materiais constituintes são doseados e misturados em centros
de produção, sob um rigoroso controlo de qualidade.
O BETÃO POROSO é ecológico e económico, dado que:
� Diminui a impermeabilização dos solos;
� Evita a canalização, transporte e tratamento da água pluvial;
� Contribui para o restabelecimento dos aquíferos subterrâneos;
� Elimina as eventuais contaminações da água da chuva,
através de um processo natural de filtragem pelo terreno;
� Contribui para a manutenção do Ciclo da Água;

Transporte e Colocação

� É fornecido pronto a aplicar, dispensando o estaleiro.

O BETÃO POROSO é transportado em autobetoneiras e colocado
na zona de aplicação apenas por descarga directa.

Campo de aplicação

Aplicação

O BETÃO POROSO é indicado para funções não estruturais,
sempre que se pretenda facilitar a drenagem das águas, tais como:
� Pavimentos exteriores drenantes;

O BETÃO POROSO é aplicado directamente sobre a base de brita
compactada.
A regularização, nivelamento e compactação devem ser realizados
de forma cuidada, utilizando rolos metálicos ou outros
equipamentos adequados. Evitar a vibração ou compactação
excessiva, sob o risco de eliminar a estrutura porosa.

� Ciclovias;
� Zonas pedonais;
� Bases de campos de jogos;
� Parques de estacionamento exteriores;

Realizar juntas, durante ou após a betonagem, através da execução
de cortes no betão, utilizando equipamento adequado.
Assegurar a cura húmida após a aplicação, protegendo o betão no
mínimo durante 3 dias.

� Arranjos exteriores;
� Muros permeáveis.

Do processo de aplicação dependem as características finais do
produto (porosidade, resistência, aspecto e durabilidade).

Características
O BETÃO POROSO apresenta as seguintes características
principais:
� Elevada porosidade (15 a 25% de vazios);
� Grande permeabilidade;
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� Baixa densidade (1700 a 2100 kg/m );

Condições atmosféricas
Este produto não deve ser aplicado com temperaturas extremas
(acima de 30ºC ou abaixo de 5ºC) ou em superfícies geladas.
Durante a aplicação, o produto deve ser protegido dos ventos
fortes, exposição solar intensa e chuva.

� Baixa trabalhabilidade (consistência seca ou plástica);

Higiene e Segurança

� Resistência à compressão entre 6 e 15 MPa;

Quando o cimento é misturado com a água, formam-se compostos
alcalinos. Por este motivo, recomenda-se a utilização de luvas ao
manusear o BETÃO POROSO, de modo a evitar o contacto do
produto fresco com a pele.

� Possibilidade de adição de pigmentos coloridos.
Os valores das características técnicas apresentadas são indicativos,
carecendo de avaliação experimental no caso de requisitos específicos.

Preparação da superfície de base
De modo a assegurar o melhor desempenho, o BETÃO POROSO
deve ser colocado sobre uma camada drenante de brita
compactada com o dobro da espessura da camada final a aplicar.

No caso de contacto deste produto no estado fresco com os olhos,
boca ou nariz, lavar imediatamente com água limpa e procurar
tratamento médico.
Recomendações
Não adicionar água ou qualquer outro produto ao betão fresco.

A informação contida nesta ficha técnica diz respeito à data da sua edição, podendo ser alterada sem aviso prévio. A responsabilidade da Ibera, S.A. é limitada à garantia da
qualidade do produto fornecido, pelo que é declinada qualquer responsabilidade resultante da sua utilização inadequada.
Ibera, S.A. – Quinta da Madeira E.N.114 Km 85 | Apartado 424 | 7006-805 EVORA | PORTUGAL| Tel.: (351) 266 758 500
NIPC e CRC Évora 502 291 370

IBERA- CENTROS DE PRODUÇÃO

V. CASTELO
V. REAL
BRAGA

BRAGANÇA

PORTO

AVEIRO

VISEU

GUARDA

COIMBRA
CASTE
LOBRA
NCO

LEIRIA

SANTARÉM
PORTALEGRE
LISBOA

ÉVORA

Borba
Tlm. 937 585 005
E-mail: ibr.borba@intercement.com

Montemor-o-Novo
Tlm. 937 585 028

Reguengos de Monsaraz
Tlm. 925 352 695

SETÚBAL

E-mail:
ibr.reguengos@intercement.com

E-mail: ibr.mnovo @intercement.com

BEJA

Sines
Tlm. 937 585 023

Évora
Tlm. 937 585 027
E-mail:
ibr.evora@intercement.com

E-mail: ibr.sines@intercement.com

FARO

Beja - Ferreira do Alentejo
Tlm. 937 585 021
E-mail: ibr.beja@intercement.com

IBERA,S.A.
Sede: Quinta da
MadeiraEstrada Nacional
114, Km
185
7000 - 172 Évora
Tel. 266 758 500 | Fax. 266 758
511

www.ibera.pt

